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Agenda 
 
Sak 34-2016  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 35-2016  Godkjenning av referat fra møte AU USAM 29.08 2016.  
Vedlegg: Referat AU USAM 29.08 2016 
Vedtak: Referat fra møte AU USAM 29.08 2016 godkjennes. 
 
Sak 36–2016  Orienteringssaker   
Representasjon USAM. Mette Kjær er meldt inn som fast representant fra 
Finnmarkssykehuset. Erstatter Cecilie Javo 
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Sak 37–2016  Behandling av utdanningssaker, herunder praksisplasser i 

spesialisthelsetjenesten.  

Vedtak:  

Følgende saker legges fram for USAM 4. nov.: 

Utdanningskapasitet og praksisplasser i Helse Nord – klargjøring av behov og ønske om 

koordinering.  

Finansiering av koordinatorstillinger for utplassering ved Distriktspsykiatriske sentre i 

legestudiets 5. studieår 

Saksansvar: Helsefak., UiT 

Sak 38/2016 Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag – overføring 

av ledelse og sekretariat til region nord. 

Vedlegg:  Brev ang. NPU MED – overføring av ledelse og sekretariat. 08.09.2016 

Mandat og retningslinjer NPU MED 

Referat fra Møte NPU MED 21.04.2016 

E-post ang. ressurs/kompetanse sekretariatsfunksjonen 

Det foreligger forespørsel til region nord om å overta ledelse og sekretariat i Nasjonalt 

publiseringsutvalg for medisinske fag. Forespørselen gjelder oppnevnelse for perioden 

2017 – 2021.  

Vedtak: Helsefak., UiT tar ansvaret for ledelse og sekretariat i NPU MED. Til grunn for 

dette ligger faglige vurderinger samt at Helse Nord overtar ledelse og sekretariat av NSG 

fra 01.01.2017 

 

Sak 39–2016  Oppfølging av innovasjonsstrategien. Opprettelse av 
arbeidsgruppe 
Oppfølging av vedtak i USAM 16.09.16, sak 21. pkt.3: 
USAM støtter forslaget om at det opprettes en arbeidsgruppe som ser nærmere på hvordan 
innovasjonsmidlene best mulig kan benyttes, ut fra de føringene som er vedtatt i strategien (utlysning, 
strategiske tildelinger, verktøy for håndtering av prosjekter m.m.). AU USAM bes om å vedta sak om 
konkret forslag mht. arbeidsgruppens mandat, sammensetning, retningslinjer, tidsplan og øvrige rammer 
for arbeidet. Det anmodes om at arbeidsgruppen leverer innen 15. feb. og at saken legges fram for USAM i 
møte 9. mars. 

 
Vedtak:  

Helse Nord utarbeider rammene for arbeidsgruppen, herunder arbeidsgruppens 

sammensetning, mandat, retningslinjer, tidsplan og øvrige rammer for arbeidet.  

 

Sak 40–2016   Oppfølging budsjett 2017. Hvordan behandle søknader fra 
HFene og universitetene ang. ubrukte forskningsmidler 
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Vedlegg:  
NLSH. Søknad investeringsbehov NLSH 
Sykehusapotek Nord. Søknad midler til datainnsamling – samstemming av 
legemiddellister. Søknad midler til datainnsamling – stabilitetsmålinger 
smerteblandinger 
Finnmarkssykehuset. Søknad ekstra driftsmidler forskningsprosjekt  
Nord Universitet. Søknad om strategiske forskningsmidler - Anilab 
Nord Universitet. Søknad om midler til infrastrukturtiltak relatert til forskning 

 
Det foreligger 6 søknader om prosjekter/utstyr/infrastruktur fra helseforetakene og 
universitetene.  
Kommentar i saken: ved ad-hoc-utlysninger som denne viktig at USAM tydeliggjør hvilke 
rammer som gjelder for tiltaket samt hvordan det skal kommuniseres. 
 
Vedtak: UiT ved SG og Helse Nord RHF ved TKN og KL gjør en nærmere vurdering av 
søknadene og legger sin innstilling fram for USAM.  
 
Sak 41–2016   Agenda USAM 04.11.2016 

Vedtak: 

Tid og sted: 08.15 – 12.45, møterom Helsefak 

Tematime: Orientering om Nasjonalt senter for e-helseforskning v/Stein Olav Skrøvseth 

Saker: 

Orientering om arbeidet i HO21-rådet. Orienteringssak 

UHR-rapport – kvalitet i praksisstudier (praksisprosjektet). Diskusjonssak  

Forlenget miljøstøtte NCMM. Vedtakssak 

Budsjett. Vedtakssak 

Tiltaksplan – forskningsstrategien. Vedtakssak 

Husebekkutvalgets rapport pr. 07.10.2016. Diskusjonssak  

Utdanningssaker: 

- Utdanningskapasitet og praksisplasser i Helse Nord – klargjøring av behov og 

ønske om koordinering 

- Finansiering av koordinatorstillinger for utplassering ved distriktspsykiatriske 

sentre i legestudiets 5. studieår 

Møteplan 2017. USAM og AU USAM 

Eventuelt 
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Sak 42–2016  Uttalelse til Husebekkutvalgets rapport pr. 07.10.16 

Vedlegg:  Utkast til rapport pr.07.10.16 

  USAMs uttalelse til rapportutkast pr. 02.09.2016 

Frist for uttalelse: 21.10 

Vedtak: USAM leverer ikke uttalelse til utkastet som foreligger. Saken settes opp som 

diskusjonssak i USAM-møte 4.nov. NSGs uttalelse legges ved saken som grunnlag for 

diskusjon. 

Sak 43–2016 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 


