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Kristina Lindstrøm/93483077 

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

Møtedato: 20.10.2017 kl. 11.30 – 13.30 
Møtested: Skypemøte 
Neste møte: Ikke avtalt 

 
Deltakere: 

Navn: Initialer: 
Siv Cathrine Høymork (leder USAM), kvalitets- og 
forskningsdirektør, Helse Nord RHF 
Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, UNN 
Sameline Grimsgaard, dekan, Helsefak, UiT 
Geir F. Lorem, prodekan utdanning, Helsefak, UiT 
 
Fra RHF-administrasjonen: 
Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef 
Kristina Lindstrøm, rådgiver 
 
Fra sekretariatet for forskningsutvalgene: 
Helen Sagerup, rådgiver 
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Agenda 
Sak 30-2017   Godkjenning av innkalling og agenda 
Vedtak: Innkalling og agenda godkjennes.  
 
Sak 31-2017  Referat fra møte AU USAM 28.08.2017 
 
Vedtak: Referat fra møte AU USAM 28.08.2017 godkjennes med tillegg av sak 29-2017 
«Godkjenning av vurderingskomiteene og hovedkomité», som ble vedtatt på sirkulasjon i AU 19. 
juni.  
 
Sak 32–2017   Referat- og orienteringssaker   
 
Muntlig:  
RHF-enes strategigruppe. AU-møte 13.oktober v/TKN. Nasjonalt seminar for helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten (knyttet til den årlige rapporteringen) er under planlegging og foreslås 
arrangert for første gang i 2018. Helse Nord innehar ledelse og sekretariat for strategigruppen i 
2018-2019, og vil få ansvar for å arrangere seminaret sammen med sekretariatet for den 
nasjonale fellesrapporten. Marte Hammer fra Helse Vest utpekes til observatør i Kommunenes 
strategiske forskningsorgan (KSF). Blant de saker som er meldt til møte i strategigruppa: 
forespørsel fra NCMM til RHF-ene vedrørende muligheter for finansiering i neste femårsperiode. 
Forespørsel fra fagrådet for helsetjenesteforskning om muligheter for koordinering mellom 
regionene med hensyn til prioritering av helsetjenesteforskning. Forståelse og effekt av kriterier 
for vurdering av kvalitet, nytte og brukermedvirkning ved tildeling av forskningsmidler i RHF-
ene -  oppsummering av kartlegging i regionene v/ Helse Vest.  
 
NSG AU. Møte 17. oktober v/SCH. Nye nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG skulle etter 
planen lyses ut i 2018. AU har etter kritiske tilbakemeldinger fra samarbeidsorganene i sør-øst 
og vest besluttet at saken må gjenopptas i NSG-møte 16. november.  
 
Oppstartseminar Husebekkrapporten 24. november. Ved EB og SG. Tentativt program foreligger.  
 
Vedtak:  
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.  
 
 
Sak 33–2017  Ny søknadstype «Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk 

forskning og/eller helsetjenesteforskning» 

v/TKN/HS/KL 

Vedtak: 

1. AU anbefaler at utlysningsteksten, slik den er skissert i saksfremlegget, legges fram for 
endelig behandling i USAM med følgende korrigeringer og tilleggsmomenter: 
a) Søknad om midler over 10 mill. må begrunnes særskilt. 
b) Teksten om tilleggskrav til søker/prosjektleder, om å dokumentere gode 

samarbeidsegenskaper, spesifiseres noe.  
c) Søknadene må inneholde en eksplisitt redegjørelse av hva som anses for å være de 

kritiske suksessfaktorene ved prosjektet, dette for å få synliggjort prosjektets risiko 
og gjennomføringsevne. 

2. Intervju av søkere kan bli aktuelt hvis det er behov for nærmere redegjørelse av 
prosjektet/prosjektene, samt vurdering av prosjektleders samlede kompetanse. 
Eventuelle intervju gjennomføres av AU, som supplement til vurderingskomiteens 
arbeid.  
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3. Det går fram av utlysningsteksten at fordeling av ansvar for arbeidspakker mellom 
institusjonene teller positivt for søknaden. Dette tas inn som et vurderingskriterium i 
tillegg til de ordinære kriteriene kvalitet og nytte.  

 
Sekretariatet utarbeider endelig forslag til utlysningstekst i tråd med AUs innspill.  
 
 

Sak 34-2017  Oppdatert budsjett 2018 

v/TKN 

AU ble orientert om at det foreligger innstilling til RHF-styret (møte 25.10.2017) på at tidligere 

nivå rammebevilgning til forskning opprettholdes. 

De øremerkede midlene over statsbudsjettet er imidlertid tatt noe ned, grunnet reduksjon i 

Helse Nords andel av publikasjonspoeng.  

Det er stilt spørsmål ved om endring i momsregler og dertil reduserte budsjettrammer har gitt 

for store utslag på forskningsbudsjettet. Sistnevnte består i hovedsak av lønnsmidler, noe som 

ikke berøres av momsreformen. Økonomiavdelingen ønsker å se hvilke utslag dette gir over en 

ettårsperiode og vil komme tilbake til saken. 

Forslag til budsjett pr. 17.10: inntektssiden er på 145,6 mill kr. USAMs tidligere vedtatte tiltak 

viser et overforbruk på ca 4 mill. En foreløpig sondering tyder på at det kan bli rom for å 

omdisponere midler i 2018, dette pga. utsatt oppstart på enkelttiltak som p.t. står oppført i 

budsjettet for 2018. 

Med forbehold om at omdisponering lar seg gjennomføre som skissert, kan fremlagte budsjett 

realiseres. Dersom det kommer nye forslag på tiltak som ønskes finansiert, må USAM ta stilling 

til hvor i budsjettet midlene skal hentes fra.  

AU ga eksplisitt utrykk for anerkjennelse til administrasjonens arbeid med budsjettsaken.  

Vedtak: 

AU anbefaler at forslag til oppdatert budsjett for 2018, med forbehold om nødvendige 

justeringer mht. kvalitetssikring og ev. detaljering av enkelte poster, legges frem for endelig 

behandling i USAM.  

 

Sak 35–2017    Videre samfinansiering av miljøstøtte år 5 – Helse Nord RHF, UNN 

og Helsefak 

v/Helsefak 

Når det gjelder støtteform 3 er stipendet lyst ut for fem år, med mulighet for fem års forlengelse. 

Forutsatt positiv midtveisevaluering kan det bli aktuelt å inngå avtale om stipend for fem nye år 

for Lorena Arranz. Helsefak ønsker klargjort hva som er partenes holdning til ev. videreføring av 

samfinansiering og varsler at de vil komme tilbake til saken.  

Helsefak bes om å synliggjøre hele historikken i saken når den neste gang presenteres for USAM. 

Vedtak: 

AU støtter at saken legges frem for endelig behandling i USAM med følgende innstilling til 

vedtak: 
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1) År 5 for støtteform 3 tildelt Lorena Arranz samfinansieres etter samme fordelingsnøkkel som 

tidligere, dvs. 2,5 mill x 1/3 = 833.333 kr. pr part. 

2) År 5 for støtteform 2 tildelt Pål J. Johnsen samfinansieres etter samme fordelingsnøkkel som 

tidligere, dvs. 2,5 mill x 1/3 = 833.333 kr. pr part.  

 

Sak 36–2017  Prosess for gjennomføring av midtveisevaluering Lorena Arranz 

(miljøstøttefinansiert) 

v/Helsefak 

Vedtak:  

AU støtter at saken legges frem for endelig behandling i USAM med følgende innstilling til 

vedtak: 

1) Prosess for midtveisevaluering vedtas som foreslått. 

2) Helsefak ved seksjon for forskningstjenester får i oppgave å ferdigstille materiale til bruk i 

evalueringen. 

 

Sak 37–2017    Brukermedvirkning i forskningsprosjekter 

v/TKN. HS 

Brukerorganisasjonene er ikke representert i USAM 9. november, derav realitetsbehandling av 

saken i neste møte. 

Vedtak:  
Saken legges frem for USAM 9. november som en foreløpig orientering.  
Saken forberedes videre av sekretariatet i samarbeid med USAMs brukerrepresentant, og 
realitetsbehandles i USAM i mars 2018.   
  

Sak 38–2017   Oppfølging av USAM-sak 28-2017. Posisjonering for fremtidige 

utlysninger av støtte til toppforskning 

v/Helsefak 

Helsefak opplyser at hjernehelse er tema for kommende utlysning for Forskningsrådets satsing 

Forskningssentre for klinisk behandling (FKB). Utlysning 2018/2019 vil ha en bredere tematisk  

innretning. Helsefak foreslår at saken forberedes i lys av denne utlysningen og legges frem for 

USAM i mars 2018. 

Vedtak:  

Saken utsettes til marsmøtet i 2018.  

 

Sak 39–2017  Konsekvenser av ny lov om forskningsetikk og EUs nye 

personvernforordning 

v/Helsefak 

Vedtak:  

Konsekvenser som følge av innføring av ny lov om forskningsetikk og ny personvernforordning 

settes opp som tematime i USAM 9. november. Helsefak forespør aktuelle innledere fra UiT. 
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Sak 40-2017 Oppnevning av startstipendkomité 2018 

v/HS 

Saken ble sendt på sirkulasjon og vedtatt av AU 29. september. 

Vedtak: 

AU USAM oppnevner Bjørn Straume, Olaug S. Lian og Jan H. Rosenvinge som medlemmer i 

komiteen som vurderer startstipend (ph.d./postdoktor) for 2018. Straume oppnevnes som 

komiteens leder. 

 

Sak 41-2017 Forslag til agenda USAM 8. november 2017 

Vedtak: 

AU godkjenner innkalling til USAM-møte med følgende agenda: 

Tematime: Konsekvenser som følge av innføring av ny lov om forskningsetikk og ny 

personvernforordning  

 

39-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

40-2017 Godkjent referat USAM 13. september 2017 til orientering 

41-2017 Referat- og orienteringssaker – skriftlig/muntlig 

42-2017 Oppdatert budsjett 2018.  (b) Saksansvar: TKN 

43-2017 Ny søknadstype «Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning 

og/eller helsetjenesteforskning». (b) Saksansvar: TKN/HS/KL 

44-2017 Miljøstøtte 2014 – samfinansiering mellom Helse Nord RHF, UNN og Helsefak 

  (b) Saksansvar: Helsefak 

45-2017  Miljøstøtte 2014 – prosess for midtveisevaluering av Lorena Arranz 

(miljøstøttefinansiert). (b) Saksansvar: Helsefak 

46-2017 Utlysning av innovasjonsmidler 2018. (b) Saksansvar: Arbeidsgruppe 

47-2017 Presentasjon av rapport fra arbeidsgruppe «Utdanningskapasitet og 

praksisplasser i Helse Nord (o). Saksansvar: representant fra arbeidsgruppen 

48-2017 Innovasjon i utdanningene ved UiT (o). Saksansvar: GL 

49-2017 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter (o). Saksansvar: HS/TKN 

50-2017 Møteplan USAM 2018 (b). Saksansvar: KL 

51-2017 Eventuelt 

 

Sak 42-2017  Oppnevning av medlem til Nasjonalt publiseringsutvalget for medisin  
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(NPU MED) 

Vedtak: Gunnar Leivseth, instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM) og representant i 

USAM, oppnevnes som medlem til Det nasjonale publiseringsutvalget for medisin.  

 

Sak 43-2017 Eventuelt 

GL: Pågående sak vedrørende mangel på praksisplasser innen jordmorutdanningen.  

TKN: Utredning vedrørende fremtidig organisering av samarbeidsorganet mellom universiteter 

og Helse Nord pågår. Inntil da behandles fortsatt utdanningssaker i USAM. Saken legges frem for 

USAM i mars.  

SCH: Orientering fra møte i nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning.  

SG: Med referanse til medieoppslag om klinikktilbud ved UiO, ble det opplyst fra Helsefak at også 

Institutt for psykologi driver psykologisk klinikk. Fylkeslegen er orientert om virksomhetens 

innretning og har ikke hatt innvendinger. Psykologisk institutt har gjennomgått klinikkdriften 

med utgangspunkt i saken fra UiO, og det arbeides nå med å skriftliggjøre informasjon om 

klageadgang og rutiner for å melde avvik. 

 


