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AU USAM. Referat  
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2015/304  

Referent/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 12.03.2019 

 
 
 
 

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

Møtedato: 01.03.2019 kl. 10.00 – 11.10 
Møtested: Skype 
Neste møte: 06.05.2019 kl. 13.30 – 15.30 (Skype) 

 
Til stede:  
Siv Cathrine Høymork (leder USAM), kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF 
Thrina Loennechen, dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid, prodekan forskning, Helsefak, UiT 
 
Forfall:  
Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, UNN 
 
Fra RHF-administrasjonen: 
Tove Klæboe Nilsen, forsknings- og innovasjonssjef 
Kristina Lindstrøm, rådgiver 
Fra sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler: 
Helen Sagerup, seniorrådgiver 
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Sak 03-2019 
Saken ble sendt AU USAM 15.02.2019 for behandling på sirkulasjon. 
 
Vedtak:  
1. AU USAM støtter utlysningstekst for Helse Nords innovasjonsmidler 2019 slik den 
foreligger. 
 
2. AU USAM har følgende innspill til sammensetning og ledelse av vurderingskomiteen 
a) RHF-administrasjonen gis fullmakt til å oppnevne ekstern representant fra annen 
helseregion til komiteen. 
b) Komiteen suppleres med representant fra UiT.   
c) Komiteen suppleres med seksjonsleder for forskning og innovasjon fra RHF-
administrasjonen, som også oppnevnes til leder av komiteen.  
 
AUs innspill tas med i arbeidet med pkt. a og b. 
 
3. Saken sendes på sirkulasjon til USAM for endelig vedtak av pkt. 1 og 2 ovenfor. 
 
 
Sak 04 -2019  Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak:  
Innkalling og agenda godkjennes. 
 
 
Sak 05-2019 Referat fra møte AU USAM 30.01.2019  
 
Sak 03-2019 er behandlet på sirkulasjon og tas med i referatet fra dagens møte. 
 
Vedtak:  
Det godkjente referatet tas til orientering. 
 
 
Sak 06-2019  Referat-/orienteringssaker 
 
1. Under RHF-styrets behandling av sak om USAMs mandat (møte 21.11.2018) ble det 

gitt innspill fra styret at det var ønskelig å supplere USAMs sammensetning med et 

medlem med samisk bakgrunn. På bakgrunn av dette er Sametinget bedt om å 

utnevne en observatør (samt en vara for observatør) til USAM. I brev til Sametinget 

pekes det på at personen kan komme fra Sametinget eller andre institusjoner som 

for eksempel UNN eller UiT. 

Saken settes opp som orienteringssak til USAM og SAMUT. 

 

Sak 07-2019  Evaluering av miljøstøttesatsing 2014 

Johanna E. Sollid meldte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. 
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Av habilitetshensyn kan ikke Helsefak være sekretariat for evalueringen, og Helsefak har 

derfor spurt Helse Nord om å påta seg oppgaven. Helse Nord har gjort en vurdering, og 

konkludert med at av hensyn til kapasitet og kompetanse er det ikke hensiktsmessig at 

Helse Nord skal utføre oppgaven.  

AU USAM peker på Nord Universitet som en aktuell bidragsyter som kan forespørres. 

Ved behov kan Helsefak bistå med å peke på andre miljø som eventuelt også kan 

forespørres.  

Finansiering av oppdraget kan belastes USAMs budsjett.  

Vedtak:  

1. Det gjennomføres en evaluering av Miljøstøttesatsning 2014 – støtteform 1 og 2, med 

oppstart i første kvartal 2020. 

2. USAMs sekretariat sonderer med Nord Universitet om de kan påta seg oppdraget med 

å være sekretariat for evalueringen, ev. sammen med ekstern samarbeidspartner.  

 

Sak 08–2019  Innspill til utlysningen av forskningsmidler i 2019, for 2020 

 

Helsefak har sendt inn innspill til utlysningen av forskningsmidler. Administrasjonen 

har laget en oversikt med kommentarer til hvert enkelt innspill. Listen ble gjennomgått 

og diskutert i møtet. Det ble konkludert med hvilke saker som tas videre til USAMs 

marsmøte, og hvilke som tas til junimøtet i forbindelse med behandling av 

søknadsveileder for 2020.  

 

Vedtak: 

1. AU tar informasjonen om ulike innspill til forskningsutlysningen til orientering. 

2. AU ønsker at følgende saker tas videre til reell diskusjon i USAMs marsmøte: 

 pkt. 1: REK-godkjenning av prosjekter. Merknad: saken ble meldt av USAM 

i septembermøtet og er under utarbeidelse.  

 pkt. 2: Dokumentasjon på forankring. Merknad: Helsefak ble bedt om å 

omformulere for å klargjøre hensikten med endringsforslaget.  

 pkt. 10: Postdoktoransettelse/postdoktorstipend i HFene. Merknad: 

RHFet undersøker saken ytterligere og det vurderes deretter hvordan 

denne tas videre. 
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 pkt. 11: Pkt. 4.2 i søknadsveilederen og bestemmelsen om at dette gjelder 

både navngitt og ikke-navngitt kandidat. Merknad: Johanna, Tove og Helen 

ser nærmere på hva problemstillingen består i. 

 pkt. 12: Tildeling av postdoktorstipend til personer som har hatt 

postdoktorstipend tidligere. Enighet om å vurdere å åpne opp for å tildele 

nytt stipend til personer som tidligere har hatt postdoktorstipend i 

utlandet. 

 

3. AUs innspill knyttet til pkt. 8 og 10 tas med i arbeidet med revidering av 

søknadsveilederen for 2020, som legges fram for USAM i junimøtet. 

4. AU ønsker egen orienteringssak fra UiT om pkt. 3 (veiledningskompetanse) i løpet av 

2019/2020. Tematikken gjelder ikke spesielt vår forskningsutlysning. 

5. Øvrige innspill/punkter på listen vurderes å være av teknisk/administrativ karakter 

og følges opp av sekretariatet i tråd med diskusjonen i møtet. 

6. Spørsmål om vekting av vurderingskriterier etter norm fra Klinbeforsk. Merknad: 

saken legges frem som en orientering til USAM med vekt på å synliggjøre 

konsekvenser av å innføre / ikke innføre vekting av kriterier. 

 

Sak 09-2019        Utkast til agenda USAM-møte 20. mars  

Vedtak: 

Møteramme: 08.30 – 14.00 
Sted: Rådsrommet, Helsefak, UiT 
 
TEMATIME:  Mandat for regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon. 

Gjennomgang og diskusjon 
 
Saksliste: 
 
xx-2019  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Habilitetsvurderinger knyttet til møteagenda 
xx-2019 Referat fra USAM 09.11.2018  
xx-2019 Referat- og orienteringssaker 

 
Faste saker:  
1. Referat AU USAM 01.03.2019 v/Siv 
2. RHFenes strategigruppe for forskning 07.03.2019 v/Siv 
3. NSG/AU v/Johanna  
4. Prodekanmøte om innovasjon v/Johanna 
 
Annet: 
5. KLINBEFORSK-utlysning (muntlig)  
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6. Dialogmøte om innovasjon. Helse Nord RHF/UNN/UiT 21.01.2019 
(muntlig) v/Siv 

7. Møte med Finnmark fylkeskommune om kunnskapsgrunnlaget for 
helsetilstanden til Finnmarks befolkning, i Alta 11.02.2019 (muntlig) 
v/Siv 

8. Avvikling av samarbeidsforum for samordning mellom universiteter 
med medisinutdanning og helseforetak (brev fra departementene) 
v/Siv 

9. Arbeidsgruppe – Nasjonal norm for håndtering av avidentifiserte 
forskningsdata v/Johanna 

10. Internrevisjonsrapport – Helse Nord RHFs forvaltning av 
helseforskningsmidler, styresak i RHF-styret 27.03.2019 v/Siv 

11. Innspill fra RHFstyret om supplering av USAMs sammensetning med 
medlem med samisk bakgrunn v/Tove 

 
xx-2019  Oppdragsdokumentet 2019 om oppdrag innen forskning og innovasjon. 

Fra HOD til Helse Nord RHF og fra Helse Nord RHF til helseforetakene  
xx-2019 Rapportering forskning 2018 – eRapport  
xx-2019  Tildeling av forskningsmidler for 2019  
xx-2019 Overrekkelse av nasjonal rapport for spesialisthelsetjenesten 

2018/seminar Tromsø 21.05.2019  
xx-2019  Forskningskonferansen 2019  
xx-2019 Utredning – REK-godkjenning av prosjekter finansiert av Helse Nord RHF  
xx-2019 Innspill til utlysningen av forskningsmidler for 2020  
xx-2019 Evaluering av miljøstøttesatsing 2014  
xx-2019 Eventuelt 
 

 

Sak 10-2019   Eventuelt 

Møteplan høst 2019. Forslag til datoer sendes på e-post. 

 


