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Referat AU USAM 23.10.2019 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2019/643 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 30.10.2019 

 
 
 
 

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

Møtedato: 23.10.2019 13.15 – 14.45 
Møtested: Skype 
Neste møte: 26.02.2020 

 
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  
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Sak 27-2019 ble sendt ut 03.10.2019 for behandling på sirkulasjon. Forslag til vedtak ble 
godkjent og tas med i referat fra møte 23.10.2019. 
 
Sak 27-2019 Oppnevning av komité til å vurdere startstipend og korttidsstipend for 
fullføring av ph.d.-grad 
 
Vedtak:  
AU USAM oppnevner Sameline Grimsgaard, Bjørn Oddvar Eriksen, Olaug S. Lian og Inge W. 
Nilsen som medlemmer i komiteen som vurderer startstipend og korttidsstipend for fullføring 
av ph.d.-grad for 2020. Grimsgaard oppnevnes som komiteens leder. 
 
 
Agenda 23.10.2019: 
 
Sak 28-2019  Godkjenning av innkalling og agenda 
Vedtak:  
Innkalling og agenda godkjennes. 
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Sak 29-2019 Referat fra møte AU USAM 28.08.2019  
Vedtak:  
Det godkjente referatet fra AU-møtet 28.08.2019 tas til orientering. 
 
Sak 30-2019  Budsjett forskning og innovasjon 2020 

Det var innarbeidet to konkrete budsjettposter innen brukermedvirkning, ut fra USAMs vedtak i 
møte 18.09.2019.  

Forslaget om erfaringskonsulenter i forskning bes utredet nærmere i samarbeid med 
brukerrepresentanten og lagt frem for USAM 07.11.2019 med beskrivelse av: formålet med 
ordningen, stillingsandel/1 – 2 personer, kompetansekrav, beskrivelse av funksjon og oppgaver, 
arbeidsted og -område, hvem er oppdragsgiver m.m. 

Forslaget om å finansiere en faglig/administrativ stilling fikk tilslutning fra AU, og vil også 
konkretiseres ytterligere til USAM 07.11.2019. 

Miljøstøtteperiode 2014 – 2019, som fortsatt ligger inne i budsjettet for 2020, sjekkes nærmere 
mht. om tiltaket har hatt halv- eller helårseffekt i 2019.  

Vedtak: 

1. Den framlagte orienteringen og forslaget til budsjett tas til orientering. 
2. AU USAM innstiller på følgende prioriteringer i budsjettet for 2020, som legges fram for 

USAM: 
Opprettelse av tiltak med erfaringskonsulenter i forskning. Tiltaket vil ha 
halvårsvirkning i budsjett 2020, og frigjorte midler bes overført til tildelingen av nye 
prosjekter i åpen utlysning. 
Opprettelse av administrativ stilling brukermedvirkning (50%) og arbeidspakkeleder 
NorCRIN (50%) 

 
Sak 31–2019  Evaluering av miljøstøtte (Lorena Arranz) 

Helsefak har fornyet kontrakten med Arranz i en ny femårsperiode og ønsker at satsingen 

fortsatt skal samfinansieres med midler fra Helse Nord. Helsefak peker på at miljøstøtten kan 

forstås som felles satsing på å understøtte toppforskning i regionen, etter nærmere gitte 

premisser fra partene.  

RHF og UNN ønsker at midlene skal være forbeholdt prosjekter og satsinger med et mer klinisk 

fokus, i tråd med helsetjenestenes hovedoppdrag innen forskning. Etter UNN og RHFs 

oppfatning er det ingenting ved historikken som tilsier forpliktelser om videre samfinansiering.  

UNN går ikke inn i fornyet samfinansiering av satsingen. 

AU har delte oppfatninger og innstillinger til saken og velger derfor å legge saken frem for USAM 

med to alternative vedtak; enten opphør av samfinansiering eller videre samfinansiering mellom 

Helsefak og Helse Nord RHF. Dette jf. mandatet om at USAM kan rådgi bruken av Helse Nords 

forskningsmidler.  

Vedtak: 

Saken legges frem for USAM med to alternative vedtak: 

1. USAM vurderer at videre samfinansiering av miljøstøtte til Lorena Arranz i en ny periode 

ikke er hensiktsmessig. Avtalen om finansiering med 1/3 fra hver av partene har vært 
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gjeldende i perioden 2014-2019, og med tildeling som er gitt fra hhv. UNN og Helse Nord 

RHF våren 2019 anses spleiselaget som avsluttet.  

eller 

2. USAM støtter videre samfinansiering av miljøstøtte til Lorena Arranz, i en treårsperiode 

med 2/3 fra Helsefak og 1/3 fra Helse Nord RHF. Samfinansieringen gjelder f.o.m andre 

halvår 2019 t.o.m. første halvår 2022.  

 

Sak 32–2019  Oppnevning av representanter til publiseringskomitéer 

Regionen mangler representanter i hhv. publiseringskomité for geriatri og publiseringskomité 

for infeksjoner.  

USAM oppnevnte i 2018 Ellen Nordal, UNN og tidligere instituttleder ved IKM Gunnar Leivseth 

til regionens representanter i NPU MED. Sistnevnte har gått av med pensjon og en erstatter må 

oppnevnes.  

Vedtak 

UNN undersøker hvem som kan være aktuelle kandidater til hhv. publiseringskomité geratri og 

publiseringskomité infeksjoner. 

Instituttleder ved IKM Christen Peder Dahl foreslås som erstatter for Gunnar Leivseth i nasjonal 

publiseringskomité for medisin (NPU MED).  

 

Sak 33-2019  Utkast til agenda USAM-møte 7. november 

Vedtak: 

Sekretariatet kaller inn til møte med utgangspunkt i følgende agenda: 
 
Tematime:  Brukermedvirkning. Kari Bøckmann (fagavd. RHF) forespørres om å innlede 
(både pga. aktuelt tema, samt muligheten for kortreiste innledere). 

 
Saksliste: 
xx-2019  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Saker til eventuelt  

Habilitetsvurderinger  
xx-2019 Referat fra USAM 18.09.2019  
xx-2019 Referat- og orienteringssaker 

Faste saker:  
1. Referat AU USAM 23.10.2019  
2. RHFenes strategigruppe for forskning 24.10.2019 
3. NSG  
 
Andre saker: 
Regionalt samarbeidsorgan for utdanning. Referat fra møte xx.xx.2019  

 Orientering om MUSS-oppnevning 
 
xx-2019 Budsjett forskning og innovasjon 2020 
xx-2019 Evaluering av miljøstøtte (Lorena Arranz) 
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xx-2019 Evaluering av innovasjonsutlysning 2017-2019 
xx-2019  Oppnevning til publiseringskomiteer 
 

På prioriteringsliste til senere tematimer:  

Persontilpasset medisin – utredninger og planer ved UNN 

RFF nord – regionale forskningsfond (Forskningsrådet/fylkeskommunene) 

 

Sak 34-2019 Møteplan AU USAM 2020 

Vedtak: 

AU-møtene vår 2020 avholdes 26.02 (09.00-11.00) og 20.05 (09.00-11.00) 

Dato for USAMs septembermøte er ikke fastsatt. AU foreslår USAM 07.09, 09.09 eller 10.09. 

Alternativt 23. 09. Forslag legges frem for USAM. 

 

Sak 35-2019  Eventuelt 

KLINBEFORSK: Rasmus Goll ved UNN er tildelt 19,4 mill til prosjektet Faecal Transplantation for 

Irritable Bowel Syndrome – First Phase-III Clinical Trial.  

Det ble også orientert om at evaluering av innovasjonsutlysningen er i rute ihht. tidsplanen. 


