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AU USAM. Referat  
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2018/393  

Referent: 
Lindstrøm/Nilsen 

Sted/Dato: 
Bodø, 12.09.2018 

 
 
 

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

Møtedato: 03.09.2018 kl. 08.45 – 10.00 
Møtested: Skype 
Neste møte: 26.10 kl. 12.00 – 14.00 (Skype) 

 
Deltakere: 

Navn: Initialer: 
Siv Cathrine Høymork (leder USAM), kvalitets- og 
forskningsdirektør, Helse Nord RHF 
Elin Gullhav, konst. 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 
 

SCH 
 
EG 
TL 
JES 
 
 
TKN 
KL 
 

 
Agenda 
Sak 24-2018  Godkjenning av innkalling og agenda 
Vedtak: Innkalling og agenda godkjennes med tillegg av en ettersendt sak, og en sak meldt 
under eventuelt. 
 
Sak 25-2018 Referat fra møte AU USAM 14.05.2018 
Vedtak: Det godkjente referatet tas til orientering. 
 
Sak 26-2018  Referat-/orienteringssaker 
a) Det ble orientert om oppdateringer i USAMs program i Hammerfest 19.-20.09. NLSH har 

bedt om å delta på Skype pga. økonomiske innskjerpinger. Det ble påpekt at foretakene har 
et særlig ansvar for å prioritere deltakelse i regionale fora, og at det er uheldig dersom de 
ikke kan være fysisk tilstede i USAMs møte.  

b) RHF-enes strategigruppe for forskning 30.08. Orientering fra møtet vil bli gitt i USAM. 
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Sak 27-2018 Tentativt budsjett 2019 (orienteringssak) 

Til USAM-møtet 06.06. ble det lagt frem et budsjettutkast i balanse. Det ble understreket at tiltak 

som foreslås tatt inn i budsjettet, forutsetter at andre tiltak/poster tas ut/ned. Budsjettposter 

som er forankret i beslutninger i AD-møte kan ikke røres ved (eksempelvis medfinansiering av 

nasjonale nettverk).   

Momenter fra budsjettdiskusjonen i AU: 

AU tar til etterretning at Tromsøundersøkelsen har søkt om 1 mill. kr mer enn hva som ligger i 

budsjettet pr. 06.06.18.  

NLSH bes om å konkretisere budsjettinnspill pr. 10.07.18 mht. hvilken forskningsaktivitet 

omsøkt beløp til Forskningslaboratoriet er ment å støtte, samt hva som utgjør det regionale 

bidraget. Informasjonen vil bli lagt ved budsjettsaken til USAM 19.09. 

Evaluering av rusforskningsstilling og budsjettmessige konsekvenser forberedes som egen sak 

til USAM 19.09.  

AU støtter at RHFets del av miljøstøttesatsing innen psykisk helse, opprinnelig en postdoc lagt til 

UiT, flyttes til UNN. Tildelingen er tidligere godkjent av administrasjonen og blir som følger: Ole 

Grønli (overlege): 30 % postdoc fra 01.07.2018                  

Ina Heiberg (forsker SKDE): 50 % postdoc fra 01.03.2019 

Dette i tråd med anbefaling fra prosjektleder ved UiT.  

Vedtak: 

1. AU tar tentativt budsjett til orientering.  

2. Tentativt budsjett legges frem for USAM med innarbeidelse av følgende vedtakspunkt: 

 Anbefalte endringer i miljøstøttesatsing innen psykisk helse innarbeides i budsjett 2019, 

samt at det gjøres nødvendige omdisponeringer av midlene for 2018 

 

Sak 28–2018 Utkast til mandat til regionalt samarbeidsorgan (orienterings-

/diskusjonssak) 

De nye samarbeidsorganene for hhv. a) forskning og innovasjon og b) utdanning skal utarbeide 

forslag til mandat, som forelegges styret i Helse Nord RHF for godkjenning. Det tas sikte på å 

samkjøre mandatene så langt råd er.  

AU hadde en innledende diskusjon om sentrale momenter som bør innarbeides i mandat for 

samarbeidsorganet for forskning og innovasjon (USAM) 

Vedtak: 

Innspill fra AU tas med i utforming av utkast til mandat. Utkast sendes USAM straks det 

foreligger og settes opp som sak i septembermøtet, med sikte på å legge saken frem for 

godkjenning i RHF-styret i november.  

Sak 29–2018 Oppfølging av sak fra samarbeidsforum om samordning mellom sektorene 

(diskusjonssak) 
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I forbindelse med møte i Samarbeidsforum mellom universiteter med medisinutdanning og 

helseforetak 20.08 foreligger det notat fra regionene om vurderinger/tiltak angående økt 

synliggjøring av forskningssamarbeid (sak 6/2018) og datadeling, analyse og lagring av 

forskningsdata (sak 7/2018).  

I diskusjonen i AU ble det påpekt at det er av spesiell interesse å se nærmere på prosjektet som 

pågår i region midt, hvor det skal utredes en regional infrastruktur for kunnskapsuttak fra store 

helsedata. Arbeidet fra de øvrige regionene er også aktuell mht. det videre arbeidet med 

rutinebeskrivelser for datahåndteringsplaner.  

Referat fra møtet i samarbeidsforumet foreligger ikke ennå, og eventuell oppfølging av konkrete 

saker må avventes. 

Vedtak:  

Saken tas til USAM for diskusjon om hvordan vår region kan nyttiggjøre seg av arbeidet som 

gjøres i de øvrige regionene. USAM bes om å spesielt sette seg inn i pågående prosjekt ved Helse 

Midt/St. Olav/NTNU.   

 

Sak 30-2018 Oppnevning av medlem til faggruppe under NPU MED 

Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag (NPU MED) koordinerer et gitt antall faggrupper 

innenfor medisin. Faggruppene skal trekkes inn i det årlige nomineringsarbeidet, samt 

konsulteres ved flytting av kanaler mellom grupper og mer omfattende organisering av 

fagområder innen medisin.  

Faggruppemedlemmer oppnevnes, som NPU MEDs medlemmer, av de regionale 

samarbeidsorganene. Det skal være ett medlem fra hver helseregion i hver faggruppe. 

Fagområde øre-nese-hals mangler representant fra regionen. Niels Christian Stenklev har meldt 

at han er gått over i ny stilling og derfor ønsker å gå ut av utvalget. 

Vedtak:  

Forskningslederne i foretakene forespørres om å foreslå aktuelle kandidater til vervet, med sikte 

på formell oppnevning i USAMs neste møte.  

 

Sak 31-2018  Utkast til saksliste USAM 19.09.18 (beslutningssak) 

Vedtak: 

Møteramme: 13.00 – 18.00 

Sted: UiT Campus Hammerfest 

Saksliste: 

25-2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

26-2018  Godkjent referat fra USAM 06.06 til orientering 

27-2018  Referat- og orienteringssaker 

Faste saker:  
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Referat AU USAM 03.09 

Referat RHF-enes strategigruppe for forskning 30.08 

AU NSG 31.08 (muntlig) 

Forum for samordning mellom universitet med medisinutdanning og helseforetak 20.08.18 

(muntlig) 

Annet: 

Innovasjonsmidler i Helse Nord. Informasjon om tildeling 2018 

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning 07.09 

Dialogmøte HN RHF/UNN/UiT med tema innovasjon. 07.09 

28-2018   Tentativt budsjett 2019 (o). Saksansvar: Tove KN 

29-2018 Evaluering rusforskningslederstilling. Saksansvar: Tove KN 

30-2018  Orientering om innkomne søknader (o). Saksansvar: Helen S 

31-2018 Utkast til mandat til regionalt samarbeidsorgan (d). Saksansvar: TKN/KL  

32-2018 Oppfølging av sak fra samarbeidsforum om samordning mellom sektorene 

(Synliggjøring av forskningssamarbeid. Datadeling, analyse og lagring av forskningsdata) 

33-2018 Helse Nords regionale utviklingsplan. Presentasjon av utkast og invitasjon til å gi 

innspill 

34-2018 Status for etablering av redelighetsutvalg i regionen  

35-2018 Regional helseforskningskonferanse 2019. Forberedelser 

36-2018 USAM - møteplan 2019 

37-2018 Eventuelt 

 

Sak 32-2018   Eventuelt 

Tidspunkt for neste AU-møte (Det ble i etterkant av møtet bestemt at tidspunkt blir 26.10 kl. 

12.00 – 14.00).  

Det foreligger et initiativ fra UiT om tiltak for å forberede og stimulere aktuelle miljø for søknad 

om K. G. Jebsensenter for translasjonell medisinsk forskning. Prodekan gjorde rede for saken. 

Det vil utgå et brev fra UiT til forskningslederne i HF-ene med beskrivelse av prosessen. AU 

mener dette er et bra initiativ. 

Kvalitet- og forskningsdirektøren orienterte om at det i fagsjefmøte 05.09 vil bli presentert et 

forslag til Helse Nords regionale strategiske innovasjonsprosjekt. Prosjektet er utformet av UNN 

i samarbeid med Finnmarkssykehuset.  


