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Referat AU USAM  
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2015/304 -16  

Referent/dir.tlf.: 
Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 

Sted/Dato: 
Bodø, 26.04.2016 

 
 
 
 

Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet 
 – samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene  

Møtedato: 18.04.2016 kl 1530-1730/25.04.2016 kl 1545-1700 
Møtested: Møterom på Klinisk forskningsavdeling, UNN/ Skype 
Neste 
møte: 

23.05.2016 kl 1000-1130 (tlf./Skype-møte) 

 
 
 
Deltakere begge tidspunkt: 

Navn: Initialer: 
 
Rune Sundset  
Einar Bugge 
Sameline Grimsgaard 
 
Fra administrasjonen: 
Tove Klæboe Nilsen 
 
Fra sekretariatet for 
forskningsutvalgene: 
Helen Sagerup 
Vidar Anderssen 
 
Forfall/delvis deltakelse 26.04:  
Arnfinn Sundsfjord (leder) 
 

 
RS 
EB 
SG 
 
 
TKN 
 
 
 
HS 
VA  
 
 
AS 
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Agenda 
 
 

Sak 13-2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
RS leder møtet i AS’ fravær. 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 

Sak 14-2016 Godkjenning av referat fra møte 04.03.2016 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 

Sak 15–2016 Ny komitestruktur for søknadsvurdering 
forskningssøknader  

 
 
Vedtak:  

1. Vurderingskomiteene: Arbeidsmetode som vurderingskomiteene i Helse 
Nord skal benytte i vurdering og rangering av innkomne søknader  

a) AU USAM vedtar å bruke konsensusmodellen.  
b) Søknader med karakter 2,9 eller dårligere vurderes ikke videre, og innstilles ikke  

a. Søknadene må ha karakter 3 eller bedre på hvert av områdene kvalitet og 
nytte for å bli med videre i vurderingen og rangeres på innstillingslistene 

c) Det gis ingen vekting av kriteriene internt innen kvalitet, eller internt innen nytte, 
nå. Eventuelt vurderes dette neste år eller senere, etter evaluering av innføringen 
av de nye kriteriene. 

d) Samlet karakter blir en sum av 50% av karakteren for kvalitet, på 3 eller bedre, 
og 50% av karakteren for nytte, på 3 eller bedre. 

e) Alle får tilbakemelding – både verbalt og karakter. 
f) Det lages mal for verbal tilbakemelding. 

 
 

2. Hovedkomiteen: Sammensetning og arbeidsmetode for hovedkomite  
a) De tre komitelederne utgjør hovedkomiteen. En av dem, den med bredest 

bakgrunn, oppnevnes til leder. Sekretariatet for vurderingskomiteene utgjør 
sekretariat også for denne komiteen. 

b) Hovedkomiteens mandat/arbeidsmetode: Hovedkomiteens mandat er å sette 
sammen en felles omforent innstillingsliste. Dette skal gjøres med bakgrunn i 
arbeidet som er gjort i de tre vurderingskomiteene (der kvalitet og nytte er 
rangeringskriterier).  

c) De høyest rangerte prosjektene i hver vurderingskomite, tilsvarende 15% av de 
tentativt ledige midlene kommende år, plasseres automatisk øverst på 
innstillingslisten (dvs at det blir ingen diskusjon om prioritering av disse).  

d) Resterende prosjekter plasseres på innstillingslisten etter dialog og vurdering i 
hovedkomiteen. Hovedkarakter og vurderingskomiteens kvalitative vurdering av 
søknaden legger føringer på prioriteringene mellom de tre vurderingskomiteenes 
rangeringslister. 
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e) De tre lederne må lese alle søknadene mellom de øverste 15% og karakter 3,0, for 
å gjøre vurderinger om endelig felles innstilling. 

 
 

3. Den faglige inndelingen av de tre vurderingskomiteene 
a) Det beholdes tre komiteer som før, med 8 medlemmer i hver komite, men der 

den faglige inndelingen er ganske bred, og søknader sendes der kompetansen 
er. 

b) Søknader kan flyttes mellom komiteer hvis kompetansehensyn tilsier det. 
c) Referee kan benyttes. 

 
 

4. Konkret fordeling av medlemmer/kompetanse i de tre komiteene, og plan 
for rekruttering av nye medlemmer 

a) For de 16 personene vi har fra tidligere utvalg, og som har sagt ja til å fortsette, 
vises det til at deres kompetanse er kartlagt. Det vises til vedlegg 4 og 5 som var 
sendt til møtet 18.april, og de to dokumentene sendt 22.april før siste møte. 
Kompetansen er vurdert ut fra selvrapporterte HRCS-kategorier, samt oppgitt 
metodekompetanse. 

b) AU USAM diskuterte den konkrete inndelingen i komiteer ut fra HRCS-kategorier, 
og ønsker noe justering på det forslaget som forelå til møtet 25.04.2016 

c) Som komiteledere forespørres: 
a. Nr 1 - Torbjørn Omland forespørres til komite 1 - SG forespør. 
b. Nr 2 – Grethe Tell til komite 2 – TKN forespør 
c. Nr 3 -  Avventes til endelig sammensetning. Psykisk helse-kompetent 

person? 
d) Det forespørres 8 komitemedlemmer med følgende HRCS-kompetanse / 

kompetanse innen områdene Helse Nord skal prioriteres jf mål 6.1.1 i strategien 
(profesjoner som søkes er: lege/fysioterapi/jordmor/sykepleier): 

 

a. Indremedisin 
b. Blodsykdommer 
c. Nyremedisin 
d. Infeksjonsmedisin 
e. Endokrinologi 
f. Onkologi 
g. Bløtdelskirurgi 
h. Gastrokirurgi 
i. Urologi  
j. Gyn/obstretikk 
k. Billeddiagnostikk 
l. Rus 
m. Pediatri  
n. Geriatri 

 
e) AU USAMs medlemmer gjennomgår listen i pkt d) innen en uke, og deretter 

forespørres kandidater innen disse områdene. Det spørres i egne 
forskernettverk, via forskningsstøttepersonell i andre RHF, og via 
Forskningsrådet. 
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5. Søknadstyper i utlysningen utover hovedtypene 
a) AU USAM diskuterte videreføring eller ikke videreføring av de små 

søknadstypene dobbeltkompetanse, forskerlinjestipend, og startstipend. 
Toppstipend og inkubatorstøtte er vedtatte tiltak i ny forskningsstrategi (pkt 
6.2.1.c) og 6.2.2.a)) for henholdsvis å stimulere til økt toppforskning i gode miljø, 
og bygge opp nye/svake miljø. 

a. AU USAM går inn for at dobbeltkompetanse for leger opphører som egen 
søknadskategori. Det har alltid vært mulig å søke 50% ph.d. over 6 år, og 
kandidaten kan oppnå akkurat det samme ved å benytte denne 
søknadstypen. Den har også vært lyst ut til svake fag, og kategorien har 
ikke alltid gått til svake fagområder. 

b. AU USAM går inn for at startstipendet beholdes, og det er ønskelig at den 
igjen utvides til alle UNN-søkere. 

c. AU USAM går inn for at søknadskategorien forskerlinjestipend 
opprettholdes, og at det lyses ut inntil to slike stipender for neste år. Det 
understrekes at søkerne her konkurrerer kun på den lista, og de som ikke 
når opp der flyttes ikke til ordinær konkurranse med andre ph.d.er eller 
kategorier.  

 
 

Sak 16-2016 Eventuelt 
Det ble ikke tid til noen eventueltsaker. 
 
 


