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Referat AU USAM 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2015/304  

Referent/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 31.05. 2017 

 
 
 

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

Møtedato: 18.05.2017 kl.17.15 - 1900 
Møtested: Thon Hotell Opera, Oslo 
Neste møte: Ikke fastsatt 

 
Deltakere: 

Navn: Initialer: 
Siv Cathrine Høymork (leder) 
Arnfinn Sundsfjord  
Einar Bugge (på Skype/tlf til kl 1830) 
Sameline Grimsgaard 
 
Fra RHF-administrasjonen: 
Tove Klæboe Nilsen 
Kristina Lindstrøm 
 
Fra sekretariatet for forskningsutvalgene: 
Helen Sagerup 

SCH 
AS 
EB 
SG 
 
 
TKN 
KL 
 
HS 

 
 
 

Agenda 
Sak 10-2017  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 11-2017  Godkjenning av referat fra møte AU USAM 21.02.2017 
Vedlegg: Referat AU USAM 21.02.2017 
Vedtak: Referat fra møte AU USAM 21.02.2017 godkjennes. 
 
 
Sak 12–2017  Referat- og orienteringssaker   
Muntlig:  
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Praksisplasser for helseprofesjonsstudenter i helseforetak v/Arnfinn. 
Orientering om arbeidet i regional arbeidsgruppe som jobber med dette (ref. sak i USAM 
4.11.2016) – med deltakere fra begge universitet, alle HF og RHF i nord. UiT har 
sekretariatsfunksjonen pga. at RHFet ikke hadde kapasitet. Spørsmål om hvordan dette 
formaliseres og tas videre på strategisk nivå 
 
AU mener dette har sammenheng med utredning av fremtidig organisering og 
arbeidsoppgaver i USAM, som er under arbeid. Saken vil legges fram for USAM til høsten. 
 
Vedtak:  
1. AU viser til sak om USAMs mandat og fremtidige organisering og arbeidsoppgaver 
som er under arbeid (ref. vedtak i sak 34-2017 i USAM 09.03.2017).   
2. Aktuelle problemstillinger knyttet til ivaretakelse av utdanningssaker tas inn i saken, 
herunder: 
-behov for system for bruk av praksisarenaene 
-sammensetning i USAM fra universiteter og foretak, og om det anbefales et underutvalg 
for utdanning eller to sideordnede samarbeidsorgan. 
-innplassering av utdanningssaker i årshjul til samarbeidsorgan og arbeidsutvalg, ut fra 
framtidig struktur.  
 
Sak 13 – 2017 Supplering vurderingskomiteer høst 2017. Beslutningssak  

v/Helen  
Vedlegg: Saksfremlegg i e-post 24.04.2017 
 
Vedtak:  
AU USAM ber om at det rekrutteres fem nye medlemmer til vurderingskomiteene. Det 

forespørres komitemedlemmer med følgende HRCS-kompetanse (angitt i parentes 

under)/kompetanse innen områdene Helse Nord skal prioritere jf. mål 6.1.1 i strategien 

(profesjoner som søkes er: lege/fysioterapi/jordmor/sykepleier): 

a. onkologi (cancer) 

b. kvinnehelse (reproductive health and childbirth) 

c. infeksjon (infection) 

d. helsetjenesteforskning (other) 

e. akuttmedisin (injuries and accidents) 

f. traume (injuries and accidents) 

 
Sak 14–2017  Tentativt budsjett forskning og innovasjon. Orienteringssak.  

v/Tove  

Vedlegg: Budsjett forskning og innovasjon 2017-2019, pr.11.05.2017  

Vedtak:  

1. AU tar tentativt budsjett til orientering. 

2. AU har følgende kommentarer til budsjettet: 

- AU ønsker at inkubatorstøtte videreføres i 2018, men behov for evaluering for å 

se om tiltaket støtter opprinnelig intensjon. Mulig endring fra 2019. 
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-AU støtter forslag om utlysning av et regionalt program etter inspirasjon fra det 

nasjonale KLINBEFORSK, med noen av elementene herfra, særlig krav til 

samarbeid mellom minimum tre parter. Administrasjonen utarbeider 

retningslinjer ut fra AUs øvrige kommentarer, og legger denne fram til USAM 

8.juni sammen med forslag til hovedutlysningen.  

-AU vil etterspørre underveisrapportering fra NSE mht. bruk av de tildelte 

strategiske midler i 2017 og evt. videreføring i 2018 og 2019.  

-AU konstaterer at pågående prosjekter binder store midler i 2018, noe som får 

konsekvenser for tildeling til nye prosjekter. Det totale omfanget av støtte i 2018 

er imidlertid på samme nivå som foregående år.  

- AU tar til etterretning at det også vil komme budsjettposter på startstipend (for 

skriving av ph.d.-søknad), toppstipend (for skriving av større søknader om 

ekstern finansiering), og andel finansiering av nasjonale nettverk, jf vedtak i NSG 

18.mai 2017. 

  

 

Sak 15-2017  Tiltaksplan – forskningsstrategien. Vurdering av nye tiltak.    

   Drøftingssak 

Vedlegg:  

Tiltaksplan 2017 

 

Vedtak:  

Innspill til tiltaksplan 2018 ivaretas i hhv. sak om Tentativt budsjett 2018, 

Forskningsutlysning 2018 og Forskningsstrategien 2018 – hva skal gis prioritet i 2018? 

Tema til strategisk diskusjon.  

 

Sak 16–2017   Utlysning forskningsmidler 2018. Innspill fra AU.  

Drøftings-/beslutningssak 

v/Helen 

Vedlegg: saksnotat 16-2017 

Vedtak:  
AU USAM ber om at følgende punkter – som vil være nye for 2018 - innarbeides i 
søknadsveilederen for 2018: 
Retningslinjer for utlysning av regionalt program med krav om samarbeid.  
Ordningen med utenlandsstipend gjøres søkbar også for søkere om forskerstipend. 
 
Øvrige kommentarer: 
Inkubatorstøtte videreføres i 2018. Evaluering av støtteformen må foreligge før evt. 
endring i 2019. 
Maksimal støtte på 1.2 mill. pr. prosjekt pr. år opprettholdes i 2018.  
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Krav om vitnemål som obligatorisk vedlegg opprettholdes  
 
SG foreslår å se på muligheten for å utvide ordningen med toppstipend (se sak 15-2017). 
Dette vil tas opp i senere diskusjoner om tiltaksplan for 2018 og utlysning for 2019. 
 

Sak 17–2017   Varaordning AU USAM. Beslutningssak  
   v/Kristina 
 
Vedtak:  
Varaordning i AU vurderes som lite hensiktsmessig. AU vurderes som beslutningsdyktig 
hvis både universitets- og foretakssiden er representert. 
 
Sak 18-2017  Helsetjenesteforskning i regionen. Orienteringssak 
   v/Tove 
Det er meldt bekymring fra UNN v/fagsjef om kompetansen og rekruttering innen 
helsetjenesteforskning, knyttet til UiT og generasjonsskifte i faste stillinger. Dette pga 
behov på UNN og i regionen for helsetjenesteforskning. Det må ses på dette i et bredt 
perspektiv. TKN skal gjøre en kartlegging av prosjekter, fagfolk og økonomiske ressurser 
i regi av nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning, og vil gjøre en ekstra utredning 
for Helse Nord. 
 
Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. Sak til USAM 8.juni. 
 
Sak 19–2017  Forslag til saksliste USAM 08.06.2017. Beslutningssak  

Vedtak: 
Møteramme: 09.00 – 14.30, Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 
(d) diskusjonssak 
(b) beslutningssak 
(o) orienteringssak 
 
Tematime:  
Økonomi: 1) Regional inntektsfordelingsmodell i HN, der utdanning og forskning er 
elementer som spiller inn, og 2) endring i momsregler som har konsekvenser for 
forskningsbudsjettet v/eieravdelingen Helse Nord RHF 
 
Saksliste: 
Sak 15-2017   Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 16-2017   Godkjenning av referat fra møte USAM 04.11.2016  
Sak 17-2017   Referat- og orienteringssaker 
1. AU USAM 18.05.17. Referat  
2. NSG 18.05.17. Foreløpig referat/muntlig orientering 
3. RHF-enes strategigruppe for forskning. 10.05.17. Referat  
4. HO21-rådet. 28.03.17. Lenke til referat 
5. Nasjonalt møte for prodekaner forskning. Muntlig orientering v SG 
6. Utlysning KLINBEFORSK, søknadsfrist 30.04.2017. Muntlig orientering v HS 
7. Innovasjonsmidler 2017, søknadsfrist 21.05.2017. Muntlig orientering v KL 
8. Regionalt arbeid innen persontilpasset medisin. Muntlig orientering v SCH 
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9. Forskning tematime og styresak i RHF-styret 23.05. Muntlig orientering v TKN/SCH 
10. Orientering om status i sak om gjennomgang av USAMs mandat (oppfølging av sak 
13-2017) 
11. Orientering om status i planlegging av innspillseminar om oppfølging av 
Husebekkrapporten (sak 11-2017) 
 
Sak 18-2017  Helsetjenesteforskning i regionen (o) 
Sak 19-2017  Forskningsstrategien – hva skal gis prioritet i 2018? (d) 

Tema til strategisk diskusjon: 
a) Forskning i mindre foretak. Diskusjonsnotat ved FIN, HLSH og SANO 
b) Breddeforskning. Diskusjonsnotat ved NLSH 
c) Tromsø 7. Rapport og beskrivelse av kjernefasiliteter/infrastruktur. 

Orientering ved Sameline G 
Sak 20-2017  Tentativt budsjett (o) 
Sak 21-2017  Forskningsutlysningen for 2018 (b) 
Sak 22-2017 NPU MED. Oppnevne medlemmer til faggruppene Infeksjon og Radiologi 

og billeddiagnostikk (b) 
Sak 23-2017 Eventuelt 
  
 
Sak 20/2017 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 


