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Vår ref. 
2015/304  

Referent/dir.tlf.: 
Lindstrøm/Nilsen/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 23.04. 2018 

 
 

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

Møtedato: 16.04.2018 kl. 08.30 – 09.40  
Møtested: Skypemøte 
Neste møte: 14.05.2018 kl. 09.00 – 10.30 (Skype) 

 
Til stede: 

Navn: Initialer: 
Siv Cathrine Høymork (leder USAM), kvalitets- og 
forskningsdirektør, Helse Nord RHF 
Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, UNN 
Thrina Loennechen, dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid, prodekan forskning, Helsefak, UiT 
 
Fra RHF-administrasjonen: 
Tove Klæboe Nilsen, forsknings- og innovasjonssjef 
Kristina Lindstrøm, rådgiver 
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Agenda 
Sak 08-2018   Godkjenning av innkalling og agenda 
Vedtak: Innkalling og agenda godkjennes. 
 
Sak 09-2018  Referat fra møte AU USAM 21.02.2018 
Vedtak: Det godkjente referatet tas til orientering. 
 
Sak 10–2018  Fellesoppdrag fra møte i Samarbeidsforum for samordning mellom 

universiteter med medisinutdanning og helseforetak 

I møte i samarbeidsforumet 08.01.2018 ble hver region bedt om å forberede følgende til neste 

møte i samarbeidsforumet (august 2018): 

1. Lik rapportering av felles aktivitet i begge sektorer.  

Ansvarlig og tidsfrist:  

RHF-ene og universitetene konkretiserer eventuelle rapporteringskrav som hindrer lik 

rapportering av felles aktivitet i begge sektorer. Departementene ber universitetet og RHF-et 

i hver region forberede et notat om saken innen 29. juni 2018. 

2. Synliggjøring av sektorsamarbeid om helseforskning i offentlig statistikk, inkludert NIFUs 

årlige rapporter om ressursbruk til forskning i helseforetakene og private ideelle sykehus.  

Ansvarlig og tidsfrist:  

Departementene ber universitet og RHF-et i hver region forberede et notat innen 29. juni 

2018 

3. Behov for samordning av datahåndtering i forskningsprosjekter som går på tvers av 

sektorene, jf. nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.  

Ansvarlig og tidsfrist:  

Departementene kommer tilbake med bestilling til universitetene og RHF-ene før påske.  

Vedtak: 

 Det nedsettes en skrivekomite bestående av Johanna E. Sollid og Ståle Liljedal fra UiT, 

representant fra UNN (leder for Klinisk forskningsavdeling Tove Aminda Hanssen eller en 

hun utpeker) og Tove Klæboe Nilsen fra Helse Nord RHF.  Tove KN innkaller til møte og 

sender ut lenke til relevante dokumenter på området, herunder NIFU-rapporter. 

 Det utformes korte notater på inntil to sider til hvert oppdrag. Det bes om at notatene 

foreligger til USAM-møte 6. juni. 

 Skrivekomiteen bes om, knyttet til det første oppdraget, å beskrive forhold som gjør at det 

rapporteres ulikt i sektorene, herunder eventuelle spesifikke regionale utfordringer. 

Eksempler som ble nevnt er ulik bruk av publikasjonspoeng som insentiver i de to 

sektorene, og erfaring/ikke erfaring med å rapportere og måle forskning i HRCS-

kategoriene. Det bør synliggjøres hvilke konsekvenser ulike systemer og praksiser i de to 

sektorene har, og på hvilke områder konsekvensene er av en slik art at det er ønskelig å 

gjøre noe med det.  

 Vedrørende oppdrag 3 har departementene varslet at de skal komme med en nærmere 

bestilling. Tove sjekker med HOD hva som er status og når det kan forventes at oppdraget 
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foreligger. 

 

Sak 11–2018    Kystsamarbeid i nukleærmedisin – et forskningsprogram 

Til møtet forelå et utkast til søknad til forskningsprogrammet. Denne inneholder i hovedsak en 

beskrivelse av arbeidspakkene. Det går fram at det søkes om midler fra Helse Nord for å dekke 

forskerstilling i perioden 2019 – 2023, tilsvarende Forskningsrådets satser.  

AU hadde en innledende diskusjon i saken. Momenter i diskusjonen var om preklinisk forskning 

defineres som en del av vårt forskningsoppdrag, om innholdet i søknaden kommer inn under vår 

forskningsstrategi (fagområde/nasjonalt samarbeid/oppbygging av nye områder med betydelig 

potensiale). En forutsetning for videre behandling og stillingstaken til søknaden er at det 

presenteres et totalbudsjett for prosjektet, som nærmere beskriver hva bidragene fra 

institusjonene består av. Dette er også etterspurt av Helsefak i behandlingen av søknad om 

støtte fra universitetet. 

Vedtak:  

AU USAM ber om å få tilsendt totalbudsjett for prosjektet fra søker snarest mulig. Saken avgjøres 

på sirkulasjon i AU. 

 

Sak 12-2018  NCMM – finansiering av tredje 5-årsperiode (2020-2024) 

Saken gjelder forespørsel fra NCMM (Centre for Molecular Medicine Norway) til RHF-ene og 

universitetene om møte vedrørende muligheter for utvidelse av eierskapet til senteret og  

finansiering fra regionene i perioden 2020-2024. 

Vedtak: 

Leder for NCMM Kjetil Taskén inviteres til felles møte med UiT og Helse Nord, enten til tematime 

i USAM i Bodø 6. juni, alternativt til et møte med AU kvelden før USAM. Formålet med møtet er å 

få presentert NCMMs ønsker om utvidelse av senteret.   

Sak 13-2018   Eventuelt 

Helsefak opplyste at det er kommet inn kommentarer på rapporten om praksisplasser som ble 

presentert i USAM i mars. Helsefak undersøker nærmere hva dette gjelder, og om det er behov 

for å følge opp saken, f.eks. i form av en mindre høring. 

Tidspunkt neste AU-møte (Skype): mandag 14. mai kl. 09.00 – 10.30  


