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Saksnr: 
2020/261 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 18.03.2020 

 

Referat AU USAM. 28.02.2020 
 

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

Møtedato: 28.02.2020 kl. 08.00 – 09.30 
Møtested: Skype 
Neste møte: 20.05.2020 09.00-11.00 (skype) 

 
Deltakere: 

Navn: Initialer: 
Tove Klæboe Nilsen, forsknings- og innovasjonssjef 
Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, UNN 
Johanna E. Sollid, prodekan forskning, Helsefak, UiT 
 
Fra RHF-administrasjonen: 
Knut Høybråten, rådgiver 
Kristina Lindstrøm, rådgiver  
 
Fra sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler: 
Helen Sagerup, seniorrådgiver  
 
Forfall: 
Thrina Loennechen, dekan, Helsefak, UiT 
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Saksliste: 
 
Sak 04-2020  Godkjenning av innkalling og agenda  
Vedtak: 
Innkalling og agenda ble godkjent med tillegg av sak 10-2020 Ekstra utlysning for 2020 – 
Godkjenning av utlysningstekst, oppnevning av vurderingskomité og forenklet prosess for 
innstilling og tildeling av midler.  
 
Sak 10-2020 ble flyttet fram til etter sak 07-2019, slik at EB som måtte i annet møte kl 0930 også 
var med på behandlingen av saken. 
 
Sak 05-2020  Referat fra møte 13.02.2020 
Vedtak: 
Referat fra AU-møte 13.02.2020 ble godkjent. 
 
Sak 06-2020 Supplering og ev justering sammensetning av vurderingskomiteene på 
forskning 
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Sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler la frem saken muntlig.  
- De fire siste årene har søknader innen HRCS-kategorien psykisk helse vært fordelt på to 

komiteer. Grunnet færre søknader innen psykisk helse er det behov for å gjennomgå 
sammensetning av komiteenes ansvar for søknader innen HRCS-kategoriene.  

- Nåværende leder av hovedkomiteen har hatt vervet i to perioder (4 + 4 år), hvilket er 
maksimumsgrensen for vervet, og det må tas stilling til hvordan dette handteres. 
Reoppnevning for en kortere periode kan vurderes dersom særskilte hensyn tilsier det.  

 
Vedtak: 
Sak om sammensetning og ledelse av vurderingskomiteene forberedes videre av sekretariatet 
v/Helen Sagerup, i samarbeid med Johanna Sollid og Einar Bugge, og behandles endelig på 
sirkulasjon i AU.  
 
Sak 07-2020 Utkast til agenda USAM 25.03.2020 
 
Vedtak: 
Sekretariatet forbereder innkalling med utgangspunkt i følgende rammer for møtet: 

 
Møteramme: 09.30 – 15.00 
Sted: Rådsrommet, Helsefak, UiT 
 
09.30 – 10.30  
• Persontilpasset medisin – utredninger og planer ved UNN  
Rune Sundset og/eller Toril Fagerheim forespørres om å innlede   
 
Saksliste: 
 
xx-2020  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Habilitetsvurderinger  
xx-2020 Referat fra USAM 07.11.2019  
xx-2020 Referat- og orienteringssaker 
 

Faste saker:  
1. Referat AU USAM 13.02.2020 og 26.02.2020 v/Tove  
2. RHFenes strategigruppe for forskning 12.03.2020 v/Tove 
3. NSG AU inkl. status tildeling NSG-nettverk v/Johanna 

  4. Referat SAMUT 21.11.2019 
 
 

Øvrige saker: 
5. KlinBeForsk-utlysning – lenke til utlysning 
6. Innspillsmøte kliniske studier 14.02.2020  
7. Prosess for ny forsknings- og innovasjonsstrategi fra 2021  
8. Nye InnoMed 
9. Revidert rapport fra arbeidsgruppe om helseforskningsdata, januar 2020  
10. Oppsigelse særavtale Forskerforbundet og Tekna – Spekter  
11. Dialogplattform RHFene og NFR  
 

xx-2020  Oppdragsdokumentet 2020 om oppdrag innen forskning og innovasjon. 
Fra HOD til Helse Nord RHF og fra Helse Nord RHF til helseforetakene.  

xx-2020 Rapportering forskning og innovasjon 2019  
xx-2020 Tildeling av forskningsmidler for 2020 
xx-2020 Oppfølging av «gamle» ph.d.-stipend som ikke har sluttrapportert 
xx-2020  Utkast til program for felles møte med SAMUT i juni 
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xx-2020 Evaluering av forskningskonferansen 2020 
xx-2020 Eventuelt 

 
 
Sak 08-2020 Innspill til program for felles møte med SAMUT i juni 
Det ble referert til forslag til rammeprogram og innspill til tema fra møte i AU SAMUT 27.02. 
 
AU USAM ønsker at programmet i større grad fokuserer på tema som begge 
samarbeidsorganene har interesse av å få diskutert i et felles møte. Følgende innspill ble meldt 
inn som mulige innfallsvinkler: 
Implementering av ny viten i klinikken 
Forskningskompetanse i grunnutdanningene 
Spirallæring i utdanningene 
 
Vedtak: 
Sekretariatene for hhv. SAMUT og USAM samarbeider om nytt utkast til program. Forslag til 
program drøftes med AU før saken legges frem for USAM i møte 25.03.2020 
 
Sak 09-2020 Eventuelt 
 
Innovasjonsutlysningen er godkjent på sirkulasjon i USAM og vil bli publisert som planlagt 
02.03.2020. Saken legges også frem til orientering på fagsjefmøtet 14.03.20.  
 
 
Sak 10-2020 Ekstra utlysning for 2020 – Godkjenning av utlysningstekst, oppnevning av 
vurderingskomité og forenklet prosess for innstilling og tildeling av midler 
Oppfølgingssak fra forrige AU-møte, og sendt AU på e-post 26.02.2020. 
 
Vedtak: 

1) AU USAM godkjenner foreliggende utlysningstekst. 
 

2) AU USAM oppnevner Tormod Fladby, Mona-Elisabeth Rootwelt-Revheim, Torunn Askim 
og Geir Mjøen som medlemmer i komiteen som vurderer Startstipend – klinisk studie og 
Prosjektmidler – mindre pilotstudie, ekstra utlysning for 2020. Fladby oppnevnes som 
komiteens leder. 

 
3)  Komitévurderingene går til arbeidsutvalget for USAM, som vurderer innstillingene og 

gir råd til kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF som beslutter tildelingen.  
 


