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AU USAM 
Referat – ekstra utlysning 2019 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2018/393  

Referent/dir.tlf.: 
Lindstrøm /93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 01.02. 2019 

 
 
 
 

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

Møtedato: 30.01.2019 kl. 07.45 – 08.00 
Møtested: Skypemøte 
Neste møte: 01.03.2019 kl. 10.00 – 12.00 (skype) 

 
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 sekretariatet/RHF-administrasjonen: 
Helen Sagerup, seniorrådgiver  
Vidar Anderssen, rådgiver 
Kristina Lindstrøm, rådgiver 
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Sak 01-2019 Ekstra utlysning for 2019 – Oppnevning av vurderingskomité og 
forenklet prosess for innstilling og tildeling av midler 
 
Saken ble sendt AU USAM 14.01.2019 for behandling på sirkulasjon. 
 
Vedtak:  
 
1) AU USAM oppnevner Tormod Fladby, Mona-Elisabeth Rootwelt-Revheim, Christofer 
Lundqvist og Marit Graue som medlemmer i komiteen som vurderer 
prosjektetableringsstøtte og korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad, ekstra utlysning 
for 2019. Fladby oppnevnes som komiteens leder.  
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2) Komitevurderingene går til arbeidsutvalget for USAM, som vurderer innstillingene og 
gir råd til kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF som beslutter tildelingen.  
 
 
 
Sak 02-2019 Fordeling av forskningsmidler i ekstra utlysning for 2019 
 
Saken ble behandlet i møte 30.01. 
 
Vedtak:  
1. AU USAM viser til sak 01-2019 og at oppnevning av vurderingskomite og prosess for 
tildeling av midler i ekstrautlysningen ble vedtatt på sirkulasjon.  
 
2. AU USAM ber administrasjonen innarbeide komiteens erfaringer med krav til søknad i 
senere års utlysninger.  
 
3. AU USAM viser til innstilling fra vurderingskomiteen 28. januar 2019, og gir råd til 
kvalitets- og forskningsdirektøren i Helse Nord om å følge komiteens innstilling slik den 
foreligger: 

 Det innvilges støtte til de fem høyest rangerte søknadene innen søknadstypen 

korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad, totalt kr 895 835.  

 Det innvilges støtte til de ni høyest rangerte søknadene innen søknadstypen 

prosjektetableringsstøtte, totalt kr 2 167 500. 

 

4. AU ber om at det i svarbrev til søkerne som mottar prosjektetableringsstøtte 
oppfordres til å jobbe godt med søknaden, herunder benytte seg av kompetanse og 
ressurser som kan bidra til å heve kvaliteten på søknaden. Erfaringsmessig vet man at 
det må være høy kvalitet på søknaden dersom den skal nå opp i konkurransen om 
eksterne midler.   
 
 


