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Vår ref. 
2015/304  

Referent/dir.tlf.: 
Lindstrøm/Nilsen 

Sted/Dato: 
Bodø, 30.05. 2018 

 
 
 
 

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

Møtedato: 14.05.2018 kl. 09.00 – 10.30 
Møtested: Skypemøte/møterom Hensikten 

Ring 999334@uc.nhn.no 
Neste møte: Avtales senere 

 
Deltakere: 

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 
Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse 
Nords forskningsmidler 
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Agenda 
Sak 14-2018  Godkjenning av innkalling og agenda 
Vedtak: Innkalling og agenda godkjennes. 
 
Sak 15-2018 Referat fra møte AU USAM 16.04.2018 
Vedtak: Det godkjente referatet tas til orientering. 
 
Sak 16-2018 Tentativt budsjett 2019 pr 07.05.2018 (orienteringssak) 

 

Vedtak:  

1. Budsjettpostene ble gjennomgått og AU tar tentativt budsjett til orientering 

2. Tentativt budsjett legges frem for USAM med innarbeiding av følgende punkter angående 

søknadsutlysningen og prioriteringer som har budsjettmessige konsekvenser: 

AU støtter at søknadstypen inkubatorstøtte avvikles fra 2019  

Korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad opprettholdes  

Forslag om nedtrapping av støtte til NSE i tråd med intensjonen ved opprinnelig tildeling 

3. Forespørsel om støtte fra Helse Nord til følgeforskning på FRESK-programmet ble diskutert i 

forbindelse med tentativt budsjett 2019. AUs foreløpige vurdering er at søknaden p.t. er 

ufullstendig mht. hvilke forskningsspørsmål som ønskes belyst, og at det vanskeliggjør 

behandling av søknaden. AUs generelle kommentar er at i prosjekter av denne karakter bør 

det være satt av midler til følgeforskning i prosjektbudsjettet. 

4.  Bevilgning av midler til prosjektet Kystsamarbeid i nukleærmedisin innarbeides i budsjett 

for perioden 2019-2023 (se sak 17-2018). 

 

Sak 17–2018 Kystsamarbeid i nukleærmedisin – et forskningsprogram (beslutningssak) 

Søknad og totalbudsjett pr. 30.04.2018 forelå i saken.  

USAM ble i møte 09.03.2018 orientert om prosjektet og planer for finansiering. Det ble delegert 

til AU, i forbindelse med behandling av forskningsbudsjettet 2019, å vurdere tildeling av midler 

til prosjektet, tilsvarende en forskerstilling i en 5-årsperiode.  

 

Det er et uttalt mål i Helse Nord å ivareta toppforskningsmiljø i regionen, og det er en samlet 

vurdering at prosjektet vil innebære en viktig strategisk satsing, hvor det allerede foreligger 

en betydelig ekstern finansiering. 

Vedtak:  
Søknaden fra prosjektet innvilges og finansieres med regionale forskningsmidler fra Helse Nord. 
Bidraget vil bli som følger:  
 

2019 2020 2021 2022 2023 

1108 1141 1175 1211 1247 
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Sak 18–2018   Godkjenning av vurderingskomiteer og hovedkomite høst 2018 

(beslutningssak) 

 

Vedtak: 

AU USAM godkjenner Ole A. Andreassen som leder i komite 3. Det arbeides videre med å få på 

plass nestleder i komite 2. 

AU USAM godkjenner komitemedlemmene som presentert i saksfremlegget, samt 

sammensetningen av de tre vurderingskomiteene og hovedkomite. 

 

Sak 19-2018 Utlysning av forskningsmidler for 2019 – revidering av søknadsveilederen 

(diskusjonssak) 

Vedtak: 

1) AU diskuterte problemstillingene som var lagt frem i saken og støtter at følgende legges frem 

for vedtak i USAM 6. juni: 

a) Søknadstypen toppstipend gis nytt navn: Prosjektetableringsstøtte. Stipendtypen 

etableres som selvstendig søknadstype. Stipendsum opprettholdes. 

b) Korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad opprettholdes som søknadstype. Tekst i 

utlysningen justeres for å tydeliggjøre at dette er et ekstraordinært tiltak.  Søknadene 

vurderes av startstipendkomiteen. Det settes av 2 mill. til ordningen.  

c) Inkubatorstøtte foreslås avviklet. Foreløpige funn fra evalueringen viser at tiltaket 

ikke har fungert etter intensjonen. Fullstendig evaluering legges frem for USAM i juni. 

d) Det innføres krav om dokumentasjon på at helseforetak er samarbeidspart i søknader 
som ikke er forankret i et helseforetak/SKDE. 

 
e) AU anser regelverket rundt søknader som er avhengig av hverandre som klart, men ser 
behovet for at dette klargjøres ytterligere i søknadsveilederen og informasjonsmøtene.   
 
f) Det tas opp til diskusjon om det skal innføres ytterligere begrensning i antall søknader 
og mulige tildelinger (pågående og nye) pr prosjektleder. 

 
2) Til USAM utarbeides saksfremlegg med forslag til vedtakspunkter som dekker alle forhold i 

søknadsveilederen som krever godkjenning i USAM. 

 

Sak 20-2018 Medlem til Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag (NPU MED) 

(beslutningssak) 

Regionen skal være representert med to medlemmer, hvorav den ene bør ha klinisk 

stilling/bakgrunn. Instituttleder ved IKM, Gunnar Leivseth, er allerede oppnevnt. Det skal 

oppnevnes et medlem til, som erstatter for Svetlana Zykova, UNN. 
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Vedtak: Tove KN spør leder for klinisk forskningsavdeling om å foreslå kandidat fra UNN til 

vervet.  

Sak 21-2018  Forslag til saksliste til USAM 06.06.2018 (beslutningssak) 

Vedlegg: Notat til sak 21-2018 

Vedtak:  
AU godkjenner forslag til saksliste. 
 
Møteramme: 6. juni, 09.00 – 14.00 
Sted: Møterom Oversikten, Helse Nord RHF 
 
(d) diskusjonssak 
(b) beslutningssak 
(o) orienteringssak 
 
13-2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
14-2018  Godkjent referat fra USAM 09.03.2018 til orientering 
15-2018  Referat- og orienteringssaker 

Faste saker:  
- Referat AU USAM 14.05.2018 ved Siv CH 
- RHF-enes strategigruppe for forskning 16.05.2018 ved Siv CH 
- NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i spesialisthelsetjenesten) 
03.05.2018 ved Siv CH 
- Nasjonalt møte prodekaner forskning Johanna ES 
- Det nasjonale dekanmøte i medisin 30.-31.05.2018 ved Thrina L 

  Annet: 
Saker behandlet i styremøte i Helse Nord RHF 23.05.2018  

  Innovasjonsmidler 2018. Innkomne søknader 
16-2018  Evaluering av inkubatorstøtten. Saksansvar Helen/Tove KN 
17-2018   Utlysning av forskningsmidler for 2019 – revidering av søknadsveilederen (b) 

Saksansvar: Helen S 
18-2018 Tentativt budsjett 2019 (o). Saksansvar: Tove KN 
19-2018 Posisjonering for fremtidige utlysninger av støtte til toppforskning. (Oppfølging 

av USAM-sak 28-2017).  Saksansvar: Helsefak 
20-2018 Fellesoppdrag til sektorene. Fremlegg av notater ved arbeidsgruppe. Saksansvar: 

Tove KN 
21-2018 Tiltaksliste – samordning mellom universiteter og foretak (Husebekkutvalgets 

anbefalinger). Saksansvar: Johanna 
22-2018 USAM-møte og -seminar høst 2018. Utkast til program 
23-2018  Eventuelt 
 

Sak 22-2018 USAM-møte/-seminar høst 2018. Forslag til program (orienteringssak) 

Vedtak:  

AU støtter at forslag til program legges frem for USAM i juni.  

Sak 23-2018  Eventuelt 

Ingen saker ble meldt under eventuelt. 


