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Referat AU USAM 28. august 2019 

 
 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2019/643 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 06.09.2019 

 
 
 
 

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

Møtedato: 28.08.2019 kl. 10.00 – 11.00  
Møtested: Skype 
Neste møte: 18.10.2019 kl. 10.00 – 12.00 

 
Deltakere: 

Navn: Initialer: 
Tove Klæboe Nilsen, forsknings- og innovasjonssjef 
Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, UNN 
Thrina Loennechen, dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid, prodekan forskning, Helsefak, UiT 
 
Fra RHF-administrasjonen: 
Kristina Lindstrøm, rådgiver  
Knut Høybråten, rådgiver 
Fra sekretariatet for Helse Nords utlyste 
forskningsmidler: 
Helen Sagerup, seniorrådgiver 
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Tidligere sak – vedtatt på sirkulasjon 29.05.2019 
Sak 18-2019  Oppnevning av komitémedlemmer 
Saken ble sendt AU USAM 29.05.2019 for behandling på sirkulasjon. 
 
Vedtak:  
AU godkjenner Atle Fretheim, Petter Aadahl og Marian Ådnanes som medlemmer i Helse Nords 
vurderingskomiteer. 
 
Agenda 28.08.2019: 
 
Sak 19-2019  Godkjenning av innkalling og agenda 
Det ble innledningsvis orientert om at RHFet har utpekt forsknings- og innovasjonssjef Tove 
Klæboe Nilsen som ny leder av USAM og AU USAM høsten 2019, etter Siv Cathrine Høymork. 
Knut Høybråten er tilsatt som rådgiver i seksjonen ut året, med primæroppgaver innen 
innovasjon og økonomistyring. 
 
Vedtak:  
Innkalling og agenda godkjennes.  
 
 
Sak 20-2019 Referat fra møte AU USAM 06.05.2019  
 
Vedtak:  
Det godkjente referatet tas til orientering. 
 
 
Sak 21-2019  Evaluering av innovasjonsutlysning 2017-2019 

I USAM-sak 46-2017 ble det besluttet at utlysningen av innovasjonsmidler skal evalueres etter 3 

år. Evalueringen gjennomføres høsten 2019. Forslag om prosess/fremgangsmåte ble lagt frem 

for å innhente AUs innspill til evalueringen og videre saksgang.  Saken skal til behandling i USAM 

18.09. 

 

Vedtak: 

AUs innspill til evalueringen og hvilke områder som bør vektlegges tas med i forberedelse av 

saken til USAM.  

 

 

Sak 22–2019 Utkast til avtale om finansiering av felles EU-rådgiver 

I møtet ble det opplyst fra UNN at de så seg nødt til å trekke seg fra forpliktelsen i USAM-vedtak 

21-2019 om samfinansiering av stillingen med 1/3 fra hver av partene Helsefak, RHF og UNN.  

UNN understreket at det er helt nylig at pålegg om budsjettkutt er gjort kjent i foretaket, og at 

det derfor ikke har vært mulig å orientere AU før dagens møte. Alternativ finansieringsmodell 

med todeling av kostnadene mellom Helsefak og RHF ble trukket frem som en løsning. Denne 

løsningen har vært diskutert i et tidligere AU-møte (06.05.2019). 

 

Vedtak: 

1. AU tar til orientering at UNN må trekke seg som finansiør av tiltaket.  

2. Alternativ finansieringsmodell der Helsefak og RHFet  finansierer stillingen med 50 % hver, 

tas opp til snarlig vurdering i de respektive institusjonene.  
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3. Foreliggende utkast til avtale omarbeides i tråd med ny finansieringsmodell, samt oppdateres 

iht. AUs innspill til evaluering (sak 15-2019).  

4. Avklaring av hvordan stillingen skal finansieres, og sluttføring av avtalen, behandles på 

sirkulasjon i AU i løpet av september. 

 

 

 

Sak 23-2019 Forskningskonferansen 2020. Ressurser til arrangementskomité  

Det ble kort orientert om status for planlegging av konferansen. UNN og RHFet har etablert en 

foreløpig arrangementskomite, hvor det er ønskelig med representasjon også fra Helsefak som 

medarrangør. Helsefak vil motta en mer spesifikk henvendelse om dette.  

Det vil bli laget en kjøreplan for praktiske forberedelser og gjennomføring av konferansen. Dette 

arbeidet vil klargjøre hvilke ressurser det er behov for fra de ulike aktørene. Budsjett er under 

utarbeidelse basert på tidligere tilsagn om finansering (spleiselag) fra hhv. RHFet og Helsefak. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 

Sak 24-2019 Supplering av vurderingskomité pga. forfall 

Pga. forfall må det rekrutteres medlem med kompetanse innen psykisk helse til komité 3. 

Sekretariatet foreslår at psykolog Rolf Gjestad oppnevnes. 

 

Vedtak: 

AU godkjenner Rolf Gjestad som nytt medlem i komité 3. 

 

 

Sak 25–2019  Utkast til agenda USAM-møte 18. september 

Møtet avholdes i Tromsø i PET-senterets lokaler, med møteramme 09.30 – 15.00. 

 

Vedtak: 

Sekretariatet utarbeider innkalling til møte med følgende agenda: 

Møtet innledes med tematime og omvisning på PET-senteret: 

09.30 – 10.00 Innledning ved Rune Sundset 
10.00 – 11.00 Omvisning 
11.00 – 15.00  Ordinært USAM-møte 

 
Saksliste: 
xx-2019  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Habilitetsvurderinger  
xx-2019 Referat fra USAM 07.06.2019  
xx-2019 Referat- og orienteringssaker 

 
Faste saker:  
1. Referat AU USAM 28.08.2019 v/Tove 
2. RHFenes strategigruppe for forskning 29.08.2019 v/Tove 
3. NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i spesialisthelsetjenesten) 

v/Johanna  
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Andre referat-/orienteringssaker: 
4. Regionalt samarbeidsorgan for utdanning. Referat fra møte xx.xx.2019  
5. Endelig Plan S med veileder for iverksetting. Lenke 
6. Evaluering av miljøstøtte. Muntlig orientering (Ev. skriftlig hvis ny info  
foreligger) 
7. Håndtering av helseforskningsdata. Rapport med anbefalinger (juni 2019).  
8. Videostøttede spesialisthelsetjenester og samhandlingstjenester i Nord. 

Sluttrapport etter forprosjekt vår 2019 
 

xx-2019  Orientering om innkomne søknader (o). Saksansvar: Helen 
xx-2019 Tentativt budsjett 2019 (o). Saksansvar: Tove  
xx-2019 Evaluering av innovasjonsutlysning 2017-2019 (o/d). Saksansvar: Knut/Kristina 
xx-2019 Utkast til rammeavtale med universitetene om samarbeid om forskning, 

innovasjon og utdanning (o). Saksansvar: Kristina 
xx-2019  Forskningskonferansen 2020. Saksansvar: Kristina 
xx-2019 Møteplan USAM 2020  
xx-2019 Eventuelt 
 

 

Sak 26-2019   Eventuelt 

Ingen saker ble meldt under eventuelt. 

 

 

 

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2019/endelig-plan-s-er-klar/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=plan+s&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3a2e417c3c-802e-4045-9140-af21d072afb7&_t_ip=91.186.76.3&_t_hit.id=Forskningsradet_Core_Models_ContentModels_Pages_NewsArticlePage/_eed5d255-24a1-4044-a4c1-52d3ad69d482_no&_t_hit.pos=2

