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Vår ref. 
2015/304  

Referent/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 02.03.2018 

 
 
 
 

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

Møtedato: 21.02.2018 kl. 08.30 – 09.50 
Møtested: Skypemøte 
Neste møte: Ikke avtalt 

 
Til stede: 

Navn: Initialer: 
Siv Cathrine Høymork (leder USAM), kvalitets- og 
forskningsdirektør, Helse Nord RHF 
Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, UNN 
(fra kl. 09.00/sakene 05-18 og 06-2018) 
Thrina Loennechen, dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid, prodekan forskning, Helsefak, UiT 
 
Fra RHF-administrasjonen: 
Tove Klæboe Nilsen, forsknings- og innovasjonssjef 
Kristina Lindstrøm, rådgiver 
 
Fra sekretariatet for forskningsutvalgene: 
Helen Sagerup, seniorrådgiver 
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Agenda 
Sak 01-2018   Godkjenning av innkalling og agenda 
Vedtak: Innkalling og agenda godkjennes. 
 
Sak 02-2018  Referat fra møte AU USAM 20.10.2017 
Vedtak: Det godkjente referatet tas til orientering. 
 
Sak 03–2018   Referat- og orienteringssaker   
RHF-enes strategigruppe for forskning. AU-møte 31.01.2018. Ved SCH. 
Sak om registerverktøy meldt inn av OUS. Rune Sundset er bedt om å forberede saken fra UNNs 
ståsted. 
Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) 16.11.2017. Ved 
SCH 
Status i sak om nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG. Oppdatert informasjon om saken 
legges frem senere. 
Nasjonalt møte for prodekaner forskning. Ved Johanna ES. To tema: Grunnforskningsløft – 
hvordan få til? Møte med Forskningsrådet om evaluering/spørsmål om finansiering av nasjonal 
infrastruktursatsing.  
 
Vedtak:  
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.  
 
 

Sak 04–2018  Supplering av vurderingskomiteer  

v/Helen S 

 

Vedtak:  

AU USAM tar redegjørelsen til orientering og ber om at administrasjonen/sekretariatet forespør 

aktuelle kandidater jf. diskusjonen i møtet. 

 

Sak 05–2018   Organisering av samarbeidet mellom Helse Nord RHF og 

universitetene (samarbeidsorgan) 

v/Tove KN 

 

Det ble gjort rede for bakgrunnen for saken og hovedpunktene i vedlagt notat. AU stiller seg bak 

vurderingen om at det er nødvendig med bedre ivaretakelse av utdanningsaker, og støtter 

opprettelse av et eget samarbeidsorgan for utdanning, samt gjennomgang av dagens USAM. De 

øvrige punktene som var satt opp til diskusjon i saksfremlegget ble bare delvis gjennomgått.  

Vedtak: 
Saken ble gjort rede for og tas videre til USAM 9. mars med de elementene som var beskrevet i 
notatet, samt kommentarene som kom fram under AUs behandling av saken.  
 

Sak 06-2018  Forslag til agenda USAM 9. mars 2018.  

v/Kristina L 

 

Vedtak: 
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Tid og sted: 9. mars 2018. Rådsrommet, Helsefak, UiT. 
Sekretariatet undersøker muligheten for å utvide møterammen til 08.00 – 15.00. 
 
(d) diskusjonssak 
(b) beslutningssak 
(o) orienteringssak 
 
Dagsorden/saksliste: 
Tematime: Befolkningsundersøkelser. Presentasjon av prosjekter under planlegging.  

- Nordland Intervensjon ved Petter R. Øien, NLSH 
- Befolkningsundersøkelser i nord ved Sameline Grimsgaard, UiT  

 
01-2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
02-2018  Godkjent referat fra USAM 09.11.2017 til orientering 
03-2018  Referat- og orienteringssaker 

Faste saker:  
- Referat fra AU USAM 21.02.2018 ved Siv CH 
- RHF-enes strategigruppe for forskning 01.03.2018 ved Siv CH 
- Referat fra NSG 16.11.2017 ved Siv CH 
- Nasjonalt møte for prodekaner forskning ved Johanna ES 
Innmeldte saker:  
- Evaluering rusforskningslederstilling ved Tove KN 

04-2018   Oppdragsdokumentet 2018 om oppdrag innen områdene a) forskning og 
innovasjon  b) utdanning. (o) 
Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF. 
Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til foretakene.  

05-2018 Rapportering forskning 2017 – eRapport. (o) Saksansvar: Helen S 
06-2018 Tildeling av forskningsmidler 2018. (o) Saksansvar: Helen S 
07-2018 Droner i helsemessig beredskap i nord. Presentasjon av konseptfaseutredning.  

(o) Presentasjon ved prosjektleder Tove Normann, UNN 
08-2018 Brukermedvirkning i forskning. (b) Saksansvar: Helen S 
09-2018 Organisering av samarbeidet mellom Helse Nord RHF og universitetene 

(samarbeidsorgan). (b) Saksansvar: Tove KN 
10-2018 Presentasjon av rapport fra arbeidsgruppe «Utdanningskapasitet og 

praksisplasser i Helse Nord (b). Presentasjon ved representant fra 
arbeidsgruppen 

11-2018 «Kystsamarbeid» i nukleærmedisin – et forskningsprogram. Presentasjon ved 
Rune Sundset, UNN 

12-2018    Eventuelt 
 

Saken om «Posisjonering av fremtidige utlysninger av støtte til toppforskning» (oppfølging sak 

28-2017) ble foreslått utsatt til et senere møte. 

Sekretariatet forespør Institutt for samfunnsvitenskap, UiT om de kan bidra med presentasjon i 

tematimen om forskningsprosjektet «Ulikhet i helse» (Hvordan sosiokulturelle og materielle 

forhold påvirker helse, sykdom og overlevelse i Finnmark). 

Sak 07-2018   Eventuelt 

Oppfølging av Husebekkseminaret 24.11.2017. Det ble etterspurt hva som foreligger av skriftlig 

oppsummering fra seminaret, som forventes lagt fram for USAM som var oppdragsgiver. Dette 

haster jf. rapportering i årlig melding til HOD, og Johanna finner ut av status for arbeidet. 
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Presentasjon av planer for USAM-seminar og -møte i Hammerfest i september. Saken legges 

frem for USAM i kommende møte. Program for seminaret utarbeides i samarbeid med 

forskningsleder i Finnmarkssykehuset. 

 


