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Saksnr: 
2020/261 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 02.09.2020 

 

Referat AU USAM. 28.08.2020 
 

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

Møtedato: 28.08.2020 11.00 -12.15 
Møtested: Skype 
Neste møte: 21.10.2020 13.30-15.30 

 
Deltakere: 

Navn: Initialer: 
Tove Klæboe Nilsen, fung. kvalitets- og forskningsdirektør 
Einar Bugge, kvalitets- og utviklingssjef, UNN 
Thrina Loennechen, dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid, prodekan forskning, Helsefak, UiT 
 
Fra RHF-administrasjonen: 
Kristina Lindstrøm, rådgiver  
 
Fra sekretariatet for Helse Nord RHFs forskningsmidler: 
Helen Sagerup, seniorrådgiver 
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Sak 22-2020  Godkjenning av vurderingskomiteer og hovedkomité høst 2020 
Vedtak (godkjent på sirk 08.07.2020): 
1. AU USAM godkjenner Marjolein M. Iversen, UiB, som leder av komité 1 og Mona-Elisabeth 
Rootwelt-Revheim, OUS, som nestleder i komité 3. 
 
AU USAM godkjenner komitémedlemmene som presentert i saksframlegget, samt 
sammensetningen av de tre vurderingskomiteene og hovedkomité. 
 
 
Sak 23-2020 Godkjenning av innkalling og agenda  
Vedtak: 
Innkalling og agenda godkjennes med tillegg av tre saker til eventuelt. 
 
 
Sak 24-2020  Referat fra møte 20.05.2020 
Vedlegg:  
Referat 20.05.2020 
Vedtak: 
Det godkjente referatet tas til orientering.  
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Sak 25-2020 Tentativt budsjett forskning og innovasjon 2021 
 
Vedtak: 
1. AU viser til tidligere vedtak i USAM 04.06.2020 om å sette av midler til strategiske satsinger, 
og foreslår å sette ned en arbeidsgruppe for nærmere utredning av mulige nye strategiske 
satsninger fra 2021. Gruppen foreslås satt sammen av Johanna E. Sollid (UiT), Tove K. Nilsen 
(RHF) og representanter utpekt fra hhv. NLSH og UNN. Det vises til mulige satsinger redegjort 
for i sak til USAM 04.06., med tilleggsforslag fra AU i dette møtet. Oppdatert liste legges fram for 
USAM 10.09.2020. Arbeidsgruppen oppnevnes i kommende USAM, og legger fram sine forslag i 
USAM i november 2020. 
2. AU ber om at det legges frem sak om planlagt styrking av innovasjonspersonell i tilknytning til 
USAM-sak om tentativt budsjett 2021. 
3. AU ber om at det i budsjettsaken synliggjøres hvordan det vil slå ut mht. tildelingsprosent og 
karakternivå dersom posten for midler til nye prosjekter i åpen utlysning reduseres til et gitt 
nivå. 
4. Oversikt over håndtering av merkostnader ved forsinkelser m.m. i Helse Nord-finansierte 
prosjekter, som følge av koronapandemien, legges frem for USAM i novembermøtet.  
 
Sak 26-2020  Utkast til agenda USAM 10.09.2020 
 
Vedtak: 
Møteramme: 09.30 – 13.00 
Sted: Skype 
 
09.30 – 10.15 Tematime: SAMINOR-undersøkelsen v/Ann Ragnhild Broderstad 
10.15 – 12.00 Ordinært møte – se saksliste 
12.00 – 13.00 Siste timen av møtet settes av til diskusjonssak xx-2020 Ny forsknings- og  
  innovasjonsstrategi i Helse Nord 

 
Saksliste: 
xx-2020  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Habilitetsvurderinger  
xx-2020 Referat fra USAM 04.06.2020  
xx-2020 Referat- og orienteringssaker 

Faste saker:  
1. Referat AU USAM 28.08.2020 v/Tove  
2. RHFenes strategigruppe for forskning 20.08.2020 v/Tove (muntlig) 
3. NSG – Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i 

spesialisthelsetjenesten 27.08.2020 v/Johanna/Kristina (muntlig) 
 

Annet: 
4. Dialogmøte Helse Nord og Nord universitet. 15.06.2020 (muntlig) 
5. Sammensetning vurderingskomiteer og hovedkomite høst 2020 – forskning 

(muntlig)   
6. Kunstig intelligens – strategi i Helse Nord under utforming (muntlig) 
7. Brukermedvirkning (adm. stilling KFA og erfaringskonsulent jf. USAM-vedtak 

41-2019) – status tilsettingsprosess (muntlig) 
8. Covid-19-forskning i regionen. Statusoppdatering fra helseforetak og 

universitet (muntlig) 
9. RHF-styresak 93-2020 – Oppfølging av internrevisjonssak 01/2019 
10. Avtale Helse Nord RHF og UNN HF om kjøp av tjenester – sekretariat (avtale 

med vedlegg) 
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xx-2020 Orientering innkomne søknader - forskningsmidler for 2021 
xx-2020  Tentativt budsjett forskning og innovasjon 2021 
xx-2020  Ny forsknings- og innovasjonsstrategi Helse Nord 2021. Diskusjonssak  
xx-2020 Eventuelt 
 
Sak 27-2020 Eventuelt 
• USAMs novembermøte flyttes til onsdag 04.11. kl. 08.30 – 13.00 etter ønske fra UNN og RHF. 
• Det ble referert til NSGs behandling 27.08.2020 av spørsmål om videre norsk medlemskap i 

EATRIS. RHF og UiT deler forståelse av saken. RHFene har diskutert saken og ser ikke 
behovet eller nytten av å delta. Spørsmålet om videre medlemskap vil bli diskutert av 
universitetene på neste dekanmøte i medisin.  

• Orientering om at situasjonen med forsinkelser med ferdigstillelse av Avdeling for 
komparativ medisin ved Helsefak, (AKM) medfører forsinkelser for stipendiater og 
forskning. UiT forlenger periode og finansiering for egne stipendiater, men ikke de med 
ekstern finansiering.   

 
 


