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Saksnr: 
2020/261 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/Dato: 
Bodø, 25.05.2021 

 

Referat  
AU USAM. 07.05.2021 
 

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

Møtedato: 07.05.2021 kl.12.45-14.00 
Møtested: Teams 
Neste møte: 01.09.2021 kl.09.30-11.30 

 
Deltakere: 

Navn: Initialer: 
Tove Klæboe Nilsen, fung. kvalitets- og forskningsdirektør 
Einar Bugge, leder forsknings- og utdanningssenteret, UNN 
Johanna E. Sollid, prodekan forskning, Helsefak, UiT 
 
Fra RHF-administrasjonen: 
Kristina Lindstrøm, rådgiver  
Fra sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler: 
Helen Sagerup, seniorrådgiver  
 
Forfall: 
Thrina Loennechen, dekan, Helsefak, UiT 

TKN 
EB 
JES 
 
 
KL 
 
 
HS  
 
TL 

 
 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 06-2021 Godkjenning av innkalling og agenda  
Vedtak: 
Innkalling og agenda godkjennes, med tilføyelse av én sak til eventuelt. 
 
 
Sak 07-2021  Referat fra AU-møte 03.03.2021 
Vedtak: 
Det godkjente referatet tas til orientering.  
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Sak 08-2021 Regional forsknings- og innovasjonskonferanse 2022 – 
sammensetning av programkomité 
 
Neste konferanse planlegges arrangert høsten 2022 (primo november).  
AU ble i USAM-sak 09-2021 bedt om å nedsette en komité for forberedelse av  
konferansen, og utpeke leder for arbeidet. 
 
Det kalles inn til et første møte i komitéen i løpet av kommende uker. 
 
Vedtak: 
1. Det nedsettes en programkomite med følgende sammensetning: 

• UNN: forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge (leder av komitéen), og én 
medarbeider fra innovasjonsfeltet. 

• UiT: prodekan forskning (p.t. Johanna E. Sollid) og én medarbeider fra fakultets-
administrasjonen 

• Nordlandssykehuset, Nord universitet og regionalt brukerutvalg bes utnevne én 
representant hver.  

• Helse Nord RHF deltar med Tove Klæboe Nilsen og Kristina Lindstrøm i 
komitéen. Lindstrøm er koordinator for komiteen, og kaller inn til første møte. 

 

2. RHFet påtar seg et særlig ansvar for planlegging og gjennomføring av konferansen, 
med bistand fra Klinisk forskningsavdeling ved UNN og fra Helsefak UiT i det 
praktiske arbeidet.  

 
 
Sak 09-2021 Utlysning av forskningsmidler for 2022 – revidering av 
søknadsveilederen 
AU var invitert til å gi innspill til revisjon av søknadsveilederen for 2022 på bakgrunn av 
ny strategi for Helse Nord RHF, ny forskning- og innovasjonsstrategi (vedtas av styret i 
Helse Nord RHF 26. mai 2021) og Nasjonal handlingsplan for kliniske studier.  
 
Noen føringer kan tas inn allerede i kommende utlysning. Prioriteringen av klinisk 
forskning vil fremkomme i utlysningen, men ivaretakelsen av klinisk forskning vil også 
kunne oppnås gjennom andre tiltak og iverksettes på et senere tidspunkt (f.eks. ny 
målrettet utlysning, strategiske tildelinger, miljøstøtte og infrastrukturtiltak). 
 
Vedtak: 
AU diskuterte administrasjonens forslag til konkretiseringer i utlysningen av 
forskningsmidler for 2022, samt gjenværende midler for 2021, og har følgende innspill: 

- AU støtter at overordnede nasjonale føringer synliggjøres i utlysningen, og ber 
administrasjonen legge frem et forslag til USAM-møtet 

- AU støtter at klinisk forskning som et satsingsområde i Helse Nords forsknings- 
og innovasjonsstrategi tydeliggjøres i utlysningen 

- AU innstiller på at det ikke innføres andre nye søknadstyper enn KlinReg, og at 
nåværende søknadstyper beholdes 

- AU ber administrasjonen om at komiteen i vurderingen av søknader om 
prosjektetableringsstøtte i større utstrekning også vurderer om det er realistisk 
om søknad til ekstern finansieringskilde kan nå opp i konkurranse om midler 
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- AU innstiller på å øke maksimalt søkebeløp for tildeling til flerårige RCT-er med 
et beløp tilsvarende 50 % studiesykepleierstilling.  Dette begrunnes i at det er 
særlig kostnadskrevende å gjennomføre denne typen kliniske studier. Forslag til 
tekst legges frem for USAM. 

- AU innstiller på at krav om dokumentasjon fra samarbeidende forskers 
klinikksjef som bekrefter samarbeid med helseforetak faller bort. Det er fortsatt 
et krav om reelt samarbeid med helseforetak i Helse Nord, og det er søkers 
ansvar at samarbeidet blir tilstrekkelig beskrevet i søknaden.  

- AU har følgende innspill vedrørende komitévurdering av KlinReg-søknader: 
Det opprettes en egen komité som vurderer og rangerer innkomne KlinReg-
søknader. Komitéen settes sammen av medlemmer fra hovedkomitéen og 
kompletteres med ønsket kompetanse ut fra innkomne søknader. 

- AU har følgende innspill til bruk av «5 mill.-potten» for 2021, som er satt av til 
strategiske satsinger: 
Utforming av tiltaket avventes til vedtatt strategi foreligger, med sikte på 
iverksetting høsten 2021. 

 
 
Sak 10-2021 Utkast til agenda USAM 02.06.2021 
 
Møteramme: 08.30 – 13.00 
Sted: Teams 
 
Vedtak: 
Administrasjonen lager innkalling basert på sakene nevnt under, med forbehold om at 
flere saker kan tilkomme. 
Tematime:  
  Brukermedvirkning i forskning – planer for arbeidet/innspill fra USAM 
  Ved erfaringskonsulentene – Gunnhild Berglen og Nikolai Raabye Haugen  
Saksliste: 
xx-2021  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Habilitetsvurderinger  
xx-2021 Referat fra USAM 18.03.2021  
xx-2021 Referat- og orienteringssaker 

Faste saker:  
1. Referat AU USAM 07.05.2021  
2. RHFenes strategigruppe for forskning 20.05.2021  
3. Nasjonalt møte prodekaner forskning 28.05.2021 

 
Annet: 
4. Helse Nords innovasjonsutlysning 2021. Info om tildeling 
5. Forskningsaktivitet i foretaksgruppen – styresak 26.05.2021 

 
xx-2021 Tentativt budsjett 2022 
xx-2021  Utlysning av forskningsmidler for 2022 – revidering av søknadsveilederen 
xx-2021 Tiltak for bedre kvalitet på forskningssøknader – oppfølging av sak 05-

2021 
xx-2021 Forsknings- og innovasjonsstrategi Helse Nord 2021-2025 
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xx-2021 Riksrevisjons rapport om kliniske behandlingsstudier i helseforetakene 
(04.05.2021) 

xx-2021 Eventuelt 
 

 
Sak 11-2021 Eventuelt 
Etter initiativ fra UiT ble det avtalt møte med AUs medlemmer for diskusjon av innspill 
til hhv. langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032) og porteføljestyring 
i Forskningsrådet.  


