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Saksnr: 
2020/261 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 27.05.2020 

 

Referat  
AU USAM. 20.05.2020 
 

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

Møtedato: 20.05.2020. kl. 09.45 – 11.30 
Møtested: Skype 
Neste møte: Ikke fastsatt 

 
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: 
Knut Høybråten, rådgiver 
Kristina Lindstrøm, rådgiver  
 
Fra sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler: 
Helen Sagerup, seniorrådgiver 
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Sak 11-2020  Innstilling og fordeling av forskningsmidler ekstra utlysning 2020 
Vedtak (på sirk 07.05.2020): 
1. AU USAM viser til innstilling fra vurderingskomiteen 30.04.2020, og gir råd til kvalitets- og 
forskningsdirektøren i Helse Nord RHF om å følge komiteens innstilling slik den foreligger: 
Det innvilges støtte til de fire høyest rangerte søknadene, alle innen søknadstypen 
prosjektmidler – mindre pilotstudie, totalt kr. 1 726 050. 
 
 
Sak 12 – 2020 Godkjenning av innkalling og agenda  
Vedtak: 
Innkalling og agenda godkjennes, med tillegg av to saker til eventuelt. 
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Sak 13-2020  Referat fra møte 26.02.2020 
Vedlegg:  
Referat 26.02.2020 
 
Vedtak: 
Referat fra møte 26.02.2020 godkjennes. 
 
 
Sak 14-2020 Justering på sammensetning av vurderingskomiteene høst 2020 - forskning  
 
AU USAM ble orientert om det pågående arbeid med oppnevning av komiteledere og 
rekruttering av nye medlemmer til vurderingskomiteene. Ny oppdatering i saken vil bli gitt i 
USAM 04.06.2020. 
 
Vedtak: 
1. AU USAM justerer hovedansvarsområdene mellom de tre vurderingskomiteene. 

Hovedansvaret for HRCS-kategorien Mental Health legges til komité 3, og kategoriene 
Inflammatory and Immune System og Musculoskeletal flyttes til komité 2.  

 
De tre komiteen har dermed hovedansvar for følgende HRCS-kategorier:  
Komité 1: Cardiovascular, Injuries and Accidents, Renal and Urogenital, Respiratory, Generic 
Health Relevance, Disputed aetiology and other 

 
Komité 2: Congenital Disorders, Ear, Eye, Infection, Inflammatory and Immune System, 
Musculoskeletal, Neurological, Reproductive Health and Childbirth, Skin, Stroke  

 
Komité 3: Blood, Cancer and neoplasms, Mental Health, Metabolic and Endocrine, Oral and 
Gastrointestinal 

 
2. AU USAM får tilsendt oversikt over komitésammensetning pr. dags dato, og bes om å gi 

innspill på hvilke fagområder nye medlemmer bør inneha for å komplettere 
vurderingskomiteene, samt foreslå personer som kan forespørres.  

 
 
Sak 15-2020 Nye stillinger innen brukermedvirkning: utkast til utlysningstekst av a) 
rådgiverstilling ved KFA, UNN. b) Erfaringskonsulenter 

 
Vedtak: 
1. AU støtter utkast til utlysningstekst av rådgiverstilling ved KFA, med de kommentarer som 

fremkom i møtet. 
  

2. AUs innspill til stillingsbeskrivelse og kriterier for evaluering av erfaringskonsulent innen 
brukermedvirkning tas med i det videre arbeid med saken. 

 
3. Endelig utkast til utlysningstekst for begge stillingstypene, samt kriterier for evaluering av 

ordningen med erfaringskonsulent legges frem for godkjenning i USAM 04.06.2020. 
 

4. AU foreslår samtidig utlysning av begge stillingstypene for å skape mest mulig 
oppmerksomhet om satsingen.  
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Sak 16-2020 Ny utlysning av Sentre for fremragende forskning (SFF). Aktuell sak for 
drøfting i USAM? 
 
Aktuelle søkemiljø er i en tidlig fase med å innrette seg mot utlysningen. Det er antakelig aktuelt 
for to-tre miljø ved UiT som også har samarbeid med UNN. Institusjonene og miljøene orienterer 
seg aktivt mot utlysningen, og saken er ikke aktuell for drøfting i USAM på nåværende tidspunkt.  
 
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/sentre-for-fremragende-forskning--
sff-v--trinn-1/?utm_campaign=24-04-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 
 
Sak 17-2020 Utkast til agenda USAM 04.06.2020. Møteramme 08.30 – 12.00 (Skype). 
 
Vedtak: 
Sekretariatet forbereder innkalling med utgangspunkt i følgende saker: 
 
TEMATIME – Covid-19-forskning i regionen. Orientering ved UNN, NLSH og UiT 

 
ORDINÆRE SAKER 
xx-2020  Godkjenning av innkalling og dagsorden. Habilitetsvurderinger  
xx-2020  Referat fra USAM 25.03.2020 
xx-2020  Referat- og orienteringssaker 

 
Faste saker:  

1. Referat AU USAM 20.05.2020 v/Tove  
2. RHFenes strategigruppe for forskning 28.05.2020 v/Tove 
3. Nasjonalt dekanmøte i medisin 28.05.2020 v/Thrina  
 

Øvrige saker: 
1. Dialogmøte UNN, RHF og UiT. 11.05.2020 
2. Aktuelle RHF-styresaker forskning: 

Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2020, møte 27.05 2020 Lenke  
Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2019: Helse Nord RHFs forvaltning 
av helseforskningsmidler, oppfølging av styresak 38-2019 – til møte 25.06.2020 

3. Innovasjonsutlysning høst 2020  
4. Sammensetning vurderingskomite høst 2020 - forskning   
5. Ny forsknings- og innovasjonsstrategi fra 2021 (muntlig oppdatering) 
6. Revidert oppdragsdokument 2020 om oppdrag innen forskning og innovasjon. 

 
xx-2020 Brukermedvirkning (adm. stilling KFA og erfaringskonsulent jf. USAM-vedtak 41-
  2019) – presentasjon av stillingsbeskrivelser  
xx-2020  Tentativt budsjett forskning og innovasjon 2021 
xx-2020 Utlysning av forskningsmidler for 2021 
xx-2020 Høring av rapport - håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i 

klinisk forskning 
xx-2020  Eventuelt  
 
 
 
 
 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/sentre-for-fremragende-forskning--sff-v--trinn-1/?utm_campaign=24-04-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/sentre-for-fremragende-forskning--sff-v--trinn-1/?utm_campaign=24-04-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202020/20200527/Styresak%2069-2020%20Forskningsaktiviteten%20i%20foretaksgruppen%202019.pdf
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Sak 18-2020 Tentativt budsjett forskning og innovasjon 2021 
 
Tentativt budsjett må ta høyde for at ny forsknings- og innovasjonsstrategi fra 2021 er under 
utarbeidelse, og gi rom for å understøtte de satsingsområder som vil fremkomme av denne. 
Dette gjelder også nye tiltak for klinisk forskning, som USAM har pekt på i flere vedtak, for at nye 
satsinger på området kan innrettes mest mulig målrettet. I påvente av ny strategi vurderes det 
som mest hensiktsmessig å ikke endre på utlysningen inneværende år, men følge de samme 
føringer som for 2020. Nye søknadstyper og prioriteringer kan diskuteres når ny strategi 
foreligger. 
 
Vedtak: 
AU ønsker at det holdes av midler på budsjettet 2021 til senere strategiske satsinger, 
understøttet av prioriteringer fra ny forsknings- og innovasjonsstrategi.  
 
 
Sak 19-2020  Høring av rapport - håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i 
klinisk forskning 
 
Saken er også satt opp som orienteringssak til USAM 04.06.2020 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Sak 20-2020 Ny strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord fra 2021 
Det ble orientert om at ledergruppen i RHFet har gitt sin tilslutning til prosessforslaget etter råd 
fra administrasjonen og USAM, herunder anbefalingen om å lage to adskilte strategier. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
Sak 21-2020 Eventuelt 
Forskningsmiljøene i Helse Nord er varslet om at avanserte aktører utnytter COVID-19 i cyber-
angrep. Medisinsk forskning og farmasi er særlig utsatt. 
 
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2019, behandles i styremøte 27.05.2020. Lenke til 
saken sendes AU på e-post.  
 


