
 

 

Referat  
 
 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2015/304 - 18 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 30.05.2016 

 
 
 

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

Møtedato: 23.05.2016 kl 1000-1130  
Møtested: Møterom D2.642 på «Videreutdanninga», UNN 
Neste 
møte: 

Besluttes i møtet 

 
 
Deltakere: 
Navn: Initialer: 
Arnfinn Sundsfjord (leder) 
Rune Sundset  
Svetlana Zykova (vara for Einar Bugge) 
Sameline Grimsgaard 
 
Fra administrasjonen i RHF: 
Tove Klæboe Nilsen 
Kristina Lindstrøm 
Brite Jacobsen (på tlf i sak 22-2016) 
 
Fra sekretariatet for forskningsutvalgene: 
Helen Sagerup 
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Sak 17-2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes.  
Under sak 19 orienteres det også om arbeidet i formaliakomiteen, og noen av 
formaliaene diskuteres. 
 
 
Sak 18-2016 Godkjenning av referat fra møte 18.04.2016 
Vedtak: 
Referatet er godkjent.  
Øvrige dokumenter tas til etterretning, inkludert svarbrev til Martinez et al. 
 
 
Sak 19–2016 Godkjenning endelig sammensetning av komiteer og 
komitemedlemmer for vurdering av forskningssøknader fra høsten 2016 
HS orienterte om status pr dato, angående rekruttering av medlemmer og komiteledere. 
Alle er forespurt etter vurdering av faglige kvalifikasjoner. Det har vært sondert med 
flere AU-medlemmer underveis, og forslagene er kvalitetssikret med prodekan Sameline 
Grimsgaard. 
 
Vi har fått rekruttert ledere til alle tre komiteer; Grethe Tell, Tormod Fladby og Christine 
Friestad. 
 
Vi mangler nå tre personer, som skal forespørres innen følgende felt: Cancer blod – 
hematologi, gastrokirurgi, indremedisin. 
 
Vedtak: 

1. AU godkjenner alle forespurte medlemmer og komiteledere.  
2. Det er ønskelig at det også utpekes nestledere i hver komite. 
3. Resterende medlemmer forespørres innen de felt AU har påpekt mangler i 

kompetansetilfanget i komiteene pr dato.  
4. Vi etterspør kandidater via prodekanene fra de medisinske fakultetene (ansvarlig 

SG) og forskningsadministrasjonen i RHFene (ansvarlig HS) 
 
 
Formalia 
Orientering fra ”formaliagruppa” ved HS og TKN. Gruppa har sett på våre krav som de 
øvrige RHF ikke har:  1) må ha søkt REK på forhånd, og 2) krav om helseforskningsloven.  
Øvrige RHF har enkelte andre krav som vi ikke har, og alle RHF har mange formaliakrav. 
 
AU foreslår at krav om kurs i helseforskningsloven stilles til prosjektleder (og ikke 
kandidat i ph.d.- og postdoktorprosjekter hvis en annen er søker). Men hvis postdok.-
kandidat skal overta prosjektlederansvaret i perioden, må kurset dokumenteres og 
kursbeviset ettersendes. 
 
AU foreslår at det ikke stilles krav til veiledererklæringer for postdoktorer men for 
ph.d’er (for hovedveileder). Det ønskes laget en helt konkret mal for veiledererklæring 



utover det som i dag er spesifisert i veilederen (sjekkes med forskningsseksjonen på 
Helsefak om deres maler). 
 
Kravet om å ha søkt REK før innsending til RHF på vår utlysning, ønskes beholdt. 

- Dette er likevel en viktig del i praktisk planlegging av et prosjekt som også 
trenger REK-godkjenning 

- Viktig del i etisk refleksjon rundt planlegging av forskningsdesign, og 
gjennomføring av prosjekt 

- Viktig for at det skal foreligge godkjenning på oppstartstidspunkt for 
prosjektet, slik at ikke manglende REK-godkjenning forsinker realisering av 
prosjektene. 
 

 
 

Sak 20-2016 Orientering status forskningskonferansen 2.-3.nov. 2016 
http://www.forskningskonferansen2016.no/ 
SZ orienterte om program og budsjett pr dato. Planlegging og program er i rute med 
mange bekreftede innledere, det er laget en konferanseweb, og utlyst innsending av 
abstracter. Kostnaden kan bli på 513 113 kr (etter inntekter). 
 
Konklusjon: 

1. AU USAM tar orienteringen til etterretning. 
2. Helsefak og Helse Nord RHF bekrefter kostnadene deles med 50% på hver. 

 

 
 
Sak 21 – 2016 Publiseringsutvalget for medisinske fag  
Vedlagt epost fra SZ 27.04.2016, med referat fra siste møte i publiseringsutvalget. Mulig 
flytting av ledelse/sekretariat til vår region fra høsten 2016? Helse Nord RHF / UiT ikke 
fått formell henvendelse i saken, og det er uklart om vi kan påta oss dette fra høsten pga 
ressurssituasjonen i begge institusjoner. 
 
Vedtak: 
AU USAM avventer en formell henvendelse i saken via dekanmøtet, i henhold til 
mandatet for publiseringsutvalget for medisinske fag. 
 
 

 

Sak 22 – 2016 Utdanningssaker  
 Notat om teknikere klinisk nevrofysiologi, jf epost fra Jan Norum i RHF 11.04.2016 

Konklusjon: 
AU mener at dette må ses i sammenheng med videreutdanningsbehov generelt.  
AU forholder seg til at det utarbeides en handlingsplan på området der det må sies noe 
om behovet. Fortsatt samarbeid med Sverige/Umeå aktuelt. AU ber om å få 
handlingsplanen til orientering når den er ferdig. 

 Muntlig om utdanningskapasitet/-behov farmasøyter  
UiT: God rekruttering til farmasistudiet. En 3+2-modell. 
Helse Nord RHF: Apoteket ønsker å peke på en styrking av antall stillinger for klinisk 
farmasi i HFene  
 

http://www.forskningskonferansen2016.no/


Konklusjon: 
AU tar orienteringen til etterretning, og viser til at saker som dette tas opp i linjen i de to 
institusjonene og kan tas opp i samarbeidsorganene med en forberedt sak med konkret 
forespørsel dersom det er aktuelt. 
 
 

Sak 23-2016 Agenda USAM 6.juni 2016 kl 0830 - 1400 
Tematime:  

 Lorena Arranz og Sören Abel, begge ved Helsefak,  
mottakere av miljøstøtte fra UiT/UNN/Helse Nord fra 2014:  
Hva er oppnådd? Planer videre? 

 
Ordinære saker: 

 Forskningsutlysningen for 2017 
o Revidert veileder 
o Redegjørelse og forslag formalia – rapport fra gruppe 
o Komitesammensetning – faglig ut fra HRCS-inndeling og forespurte 

personer 
 Ny miljøstøtte/strategisk tildeling til TREC/NCMM, jf epost fra John-Bjarne 

Hanssen/RS 12.mai  
 Ny strategisk satsing – bioinformatikk, fj epost fra SG 6.mai 

o Til høsten: orientering om vår felles psyk.miljøsatsing (bestilling til 
Institutt for klinisk medisin, Helsefak) 

 Informasjon andre vedtatte/igangsatte satsinger – bl.a. forskerstilling pasient- og 
pårørendeopplæring og brukermedvirkning, og forskning på medikamentfritt 
behandlingstilbud i psykisk helsevern 

 Orientering fra NSG-møtet 26.mai 
 

 

Sak 24-2016 Møteplan høsten 2016 
Vedtak: 
AUs møteplan for høsten blir som følger:   
29.8. kl 1215 -1400 
21.10 kl 1415-1530, ev. 1600 
 
USAM har møter 15.-16.september (Helgeland) og 4.november (Tromsø). 
Bestilling til Helgelandssykehuset i sept.: hvordan tenker HFet rundt å styrke forskning i 
HFet? 
 
 
Sak 25-2016 Eventuelt   
Det ble ikke meldt saker til eventuelt.      


