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Referat. AU USAM 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2015/304 - 15 

Referent/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 29.08.2016 

 

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

Møtedato: 29.08.2016 kl. 12.15 – 14.00 
Møtested: Skype 
Neste møte: 21.oktober 14.15 – 15.30 evt. 16.00 (Skype) 

Deltakere: 
Navn: Initialer: 
Arnfinn Sundsfjord (leder) 
Rune Sundset  
Einar Bugge 
Sameline Grimsgaard 
 
Fra administrasjonen: 
Tove Klæboe Nilsen 
Kristina Lindstrøm 
 
Fra sekretariatet for forskningsutvalgene: 
Helen Sagerup 
Vidar Anderssen 
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Agenda 
Sak 26-2016   Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 27-2016   Godkjenning av referat fra møte AU USAM 23.05.2016  
Sak 28–2016   Forskningsstrategien 2016 – 2020. Tiltaksplan 
Sak 29-2016  Tentativt budsjett 2017. Orienteringssak 

Sak 30–2016   Husebekkutvalgets arbeid 

Sak 31–2016   Godkjenning av komitemedlemmer 

Sak 32–2016   Agenda/program USAM 15.-16. september, Mo/Helgeland 

Sak 33–2016   Orientering fra Kvalitets- og forskningsavdelingen  
Sak 34-2016   Eventuelt 
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Sak 26-2016  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 
 
Sak 27-2016  Godkjenning av referat fra møte AU USAM 23.05.2016 
Vedlegg: Referat AU USAM 23.05.2016 
Vedtak: Referat fra møte AU USAM 23.05.2016 godkjennes. 
 
 
Sak 28–2016  Forskningsstrategien 2016 – 2020. Tiltaksplan 

Vedlegg: Utkast tiltaksplan fra Helse Nord RHF, pr. 29.08.2016. Nye tiltak er innarbeidet 

i budsjett 2017, se neste sak 29-2016. 

Vedtak:  

1. AU ønsker en nærmere gjennomgang av den foreslåtte tiltaksplanen i høst for å 

kvalitetssikre institusjonenes ansvar og forpliktelser slik det er skissert i tiltaksplanen. 

Dette gjelder særlig samarbeidstiltak med universitetet. 

2. Tiltaksplanen revideres årlig i strategiperioden. 

3. AU ønsker at tiltaksplanen inngår i årshjulet av saker til behandling i USAM og må 

sees i sammenheng med budsjettprosessene der finansieringen av tiltakene inngår.  

Tiltaksplanen settes opp som sak til junimøtet, sammen med første behandling av 

budsjett til forskning påfølgende år.  Saken behandles også i septembermøtet med de 

justeringer som foreligger. Tiltaksplanen vedtas endelig i oktober-/novembermøtet på 

bakgrunn av evt. ytterligere justeringer. 

RHF ser for seg følgende prosess etter behandling i USAM i høst og ferdigstillelse av 

tiltaksplanen: Forskningsstrategien 2016-2020 er orienteringssak til RHF-styre vinter 

2017 (styret skal oppdateres årlig). Tiltaksplanen inngår som vedlegg til styresaken.  

 

 

Sak 29-2016 Tentativt budsjett 2017. Orienteringssak 

Vedlegg: Tentativt budsjett 2017 pr. 26.08.2016. 

Budsjettet vil jobbes videre med til USAM 16.september. RHF-styrets bevilgning 

(styresak juni 2016) sjekkes på nytt, tidligere bevilgninger prisjusteres, forklaringer i 

tekst gjennomgås. 

Nye tiltak i 2017 som er satt opp og kostnadsberegnes omtrentlig: 

- 6.2.2 f) Bioinformatikk. Sameline sjekker forventet tidsløp og hvilken effekt det får for 

budsjett 2017.  

- 6.2.3 f) 4 x 80% forskerstillinger. Utlysning skjer i HF’ene basert på egne behov, jfr. 

vedtatt strategi. Diskusjon om føringer på hvordan HF’et skal disponere stillingen, mht. 

hel/delt stilling og evt. maks.tall på antall delstillinger. RHF: primært hele stillinger, med 

en åpning for å dele for eksempel i to. Sak til USAM. 

- 6.3.2. a) Forslag på 50 % helsefaglig metodeveileder. Samme type stilling som 

nåværende 20% metodeveiledere. Legges til KFA, men viktig å påse at stillingen 

kommer til regional nytte. 
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- 6.3.2. a) Forslag om etablering av 100 % statistikkveileder, også under tiltak knyttet til 

Klinisk forskningsavdeling på UNN. AU ønsker å vurdere nærmere på hvordan stillingen 

skal bygges opp, og tilknytning til fagmiljø. Sentrale spørsmål i det videre arbeidet: 

Hvilke typer tjenester skal stillingen ivareta (kurs, søknader, grad av tilgjengelighet 

m.m.)? Hva er realistiske forventinger om hva som er mulig å få til og få utbytte av? 

Hvordan kan sentrale miljø bidra (SKDE, ISM)? 

- 6.4.4 Innovasjon 

Anslag i budsjett er basert på oppstart H 2017.  

Anskaffelse av innovasjonsverktøyet Induct er til vurdering i RHF’et.  

Forslag fra RHF om separat utlysning av innovasjonsmidler 1.april. Utlysning må 

utarbeides, se praksis Helse Midt. Se også praksis andre RHF, eksempelvis 

gründerstipend Helse Sør-Øst. 

Minimum 5 % av RHF-ets forskningsmidler går til innovasjonsprosjekter i løpet av 

perioden. 

Vedtak:  

Sak til USAM 15.-16.september.  

 

 

Sak 30–2016  Husebekkutvalgets arbeid 

Vedlegg: Utkast til delrapport pr. 08.07.2016 

Oppdatert versjon av Husebekkutvalgets rapport vil foreligge 2. september. Frist for 

tilbakemelding 9. september. 

Vedtak:  

AU-møte onsdag 7.september 08.15 – 09.00 for forberedelse av høringsuttalelse.  

 

 

Sak 31–2016  Godkjenning av komitemedlemmer  

v/Helen 

Vedlegg: CV Rune A. Kroken 

                  CV Astrid Bergrem 

                  Oversikt medlemmer i vurderingskomiteene 

Statusoppdatering ang. vurderingskomiteene etter siste USAM-møte:  
- nestledere i komiteen er utpekt i samråd med komitelederne: 
Komite 1: Grethe Tell (leder), Torbjørn Omland (nestleder) 
Komite 2: Tormod Fladby (leder), Brit Oppedal (nestleder) 
Komite 3: Christine Friestad (leder), Åslaug Helland (nestleder) 
- oppnevning av varamedlem Rune A. Kroken til komite 2 
- komite 3 er supplert med medlem Astrid Bergrem (se CV) 
- håndtering av sykdomsforfall komite 1 
Vedtak: 
1. AU godkjenner Astrid Bergrem som medlem til vurderingskomite 3. 
2. AU godkjenner Rune A. Kroken som varamedlem i vurderingskomite 2 for perioden 
høst 2016. 
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3. AU godkjenner Eirik Frengen som medlem til vurderingskomite 1. 
4. AU godkjenner oppnevning av nestledere i komiteene. 
 
 
Sak 32–2016 Agenda/program USAM 15.-16. september, Mo/Helgeland 

Vedlegg: Forslag til agenda/program 

Vedtak: 

Program og agenda godkjennes med følgende tillegg: referat fra HO21-rådet tas inn som 

referat- og orienteringssak.  

 

 

Sak 33–2016 Orientering fra Kvalitets- og forskningsavdelingen  

v/Rune 

Inntil ny kvalitets- og forskningsdirektør er tiltrådt i stillingen:  

Geir Tollåli har lederansvar for Kvalitets- og forskningsavdelingen  

Finn Henry Hansen går inn som fast representant i AU USAM og USAM 

(Opplysning i ettertid: Tove Klæboe Nilsen vikarierer for Hansen i de to første møtene) 

Rune representerer RHF i NSG og RHF’enes strategigruppe for forskning. 

Vedtak:  

AU tar informasjonen til etterretning.  

 

 

Sak 34-2016 Eventuelt 

Forespørsel fra NLSH om å stille med to representanter i USAM-møtet på Helgeland.  

AU ønsker å holde fast på representasjonen fra institusjonene slik den er besluttet i 

sammensetningen av USAM og åpner ikke for deltakelse fra observatører på generelt 

grunnlag.  

Det kan vurderes å åpne opp for en observatør fra gjeldende foretak USAM besøker, på 

den åpne delen av møtet.  

 


