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Referat  
AU USAM 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2019/643 

Referent/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 29.05.2019 

 
 
 
 

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

Møtedato: 06.05.2019 kl. 14.00 – 15.00 (Skype) 
Møtested: Skype 
Neste møte: Ikke fastsatt 

 
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 
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Agenda 
 
Sak 11 -2019  Godkjenning av innkalling og agenda 
Vedtak:  
Innkalling og agenda ble godkjent. 
 
Sak 12-2019 Referat fra møte AU USAM 01.03.2019  
Vedlegg:  
Referat fra AU USAM 01.03.2019 
Vedtak:  
Det godkjente referatet ble tatt til orientering. 
 
 
Sak 13-2019  Øvrige referat-/orienteringssaker 
Ingen saker var meldt. 
 
Sak 14-2019  Godkjenning av vurderingskomitéer og hovedkomité høst 2019 

Det ble redegjort for status i arbeidet med sammensetning av komitéene. Det gjenstår 

rekruttering av to medlemmer til komité 1, og ett medlem til komité 3.  

Vedtak:   

 AU USAM godkjenner Christofer Lundquist som nestleder av komité 1.  

 AU USAM godkjenner fortsatt tidligere oppnevnte komitémedlemmer som presentert i 

saksframlegget, samt sammensetningen av de tre vurderingskomiteene og hovedkomité. 

 AU USAM ber sekretariatet jobbe videre med rekruttering av nye komitémedlemmer. 

Forslag til rekruttering av de tre resterende medlemmene behandles på sirkulasjon i AU.  

 

Sak 15–2019 Forslag om forlenging av avtale om finansiering av felles EU-rådgiver 

Helsefak hadde utformet utkast til sak som ble diskutert i møtet.  

Vedtak: 

 Ordningen med felles EU-rådgiver videreføres i tre år uten noen forutgående evaluering.  

 Bakgrunnen for vedtaket er at det pågår flere samtidige tiltak rettet mot å øke antallet og 

forbedre kvaliteten på søknader til EU og andre eksterne kilder, og da synes det lite 

hensiktsmessig å vurdere å legge ned en ordning som er ment som bistand til søkere. I tillegg 

vurderes det å være for tidlig å forvente en målbar effekt etter tre år.  

 UNN foreslår en todeling av kostnadene, ved at Helse Nord og UiT betaler 50 % hver. UiT 

fremskaffer et estimat på hvordan faktisk bruk av EU-ressursen fordeler seg mellom 

sektorene. Modell for spleiselaget settes opp når disse opplysningene foreligger, fortrinnsvis 

før USAM-møtet av hensyn til budsjettoppsettet.  

 EU-rådgiveren bes om å jobbe mer med å sikre kompetanseoverføring/ettervekst av den 

unike kompetansen han besitter, og på den måten bidra til at vi ikke er helt avhengige av han 
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som person. Dette innebærer også å fremskaffe og formidle oversikt over eksterne 

konsulenter som driver denne type EU-rådgivning.  

 Når treårsperioden nærmer seg slutt, vil USAM ta stilling til om det trenges en evaluering før 

videreføring/etablering av permanent ordning.  

 

Sak 16–2019  Utkast til agenda USAM-møte 7. juni, Bodø  
 
Møtet avholdes i RHFets lokaler i Bodø, med møteramme 08.30 – 14.00. 
 

På spørsmål fra Helsefak om eventuell videre samfinansiering av miljøstøtte til Lorena Arranz 

ble det opplyst at saken kan tas opp i forbindelse med sak om tentativt budsjett 2020. 

Forespørselen vil bli diskutert sammen med øvrige mulige prioriteringer. Helsefak bes om å 

sende en skriftlig redegjørelse om status i saken som kan inngå i budsjettsaken. 

Vedtak: 
Sekretariatet utarbeider endelig innkalling til møte med utgangspunkt i følgende agenda: 
 
TEMATIME:  Innovasjon 
Nasjonale indikatorer for innovasjonsaktivitet – presentasjon av systemet og erfaringer fra UNN  
v/Tove Normann, seniorrådgiver KVALUT/e-helse og IKT avdelingen 
 
Presentasjon av innovasjonsstrategi for UiT  
v/Pål Vegar Storeheier, seksjonsleder forskning og utdanningskvalitet 
 
16-2019  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Habilitetsvurderinger  
17-2019 Referat fra USAM 20.03.2019  
18-2019 Referat- og orienteringssaker 

 
Faste saker:  
1. Referat AU USAM 06.05.2019 v/Siv 
2. RHFenes strategigruppe for forskning 09.05.2019 v/Siv 
3. NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i spesialisthelsetjenesten) 

16.05.2019  
4. Nasjonalt møte prodekaner forskning v/Johanna  
5. Det nasjonale dekanmøte i medisin 27.05.2019 v/Thrina  
 
Andre saker: 
Tildeling innovasjonsmidler 2019. Orientering fra komitemøte 05.06.2019 
Forskningsaktivitet i foretaksgruppen 2018. Sak til RHF-styret 28.05.2019 

 
19-2019  Utlysning av forskningsmidler for 2020 – revidering av søknadsveilederen (b). 

Saksansvar: Helen 
20-2019 Oppfølging av internrevisjonsrapport – Helse Nord RHFs forvaltning av 

helseforskningsmidler (o). Saksansvar: Tove 
21-2019 Forslag om forlenging av avtale om finansiering av felles EU-rådgiver (b). 

Saksansvar: Helsefak 
22-2019  Tentativt budsjett 2020 (o). Saksansvar: Tove  
23-2019 Eventuelt 
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Sak 17-2019   Eventuelt 

Sekretariatet sender ut doodle for fastsetting av møtetidspunkt for AU USAM høst 2019.  

 

 

 


