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Tilstede faste medlemmer
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SAK 01-2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 02-2018 Oppfølging av Tildelingsutvalgets vedtak i sak 04-2017
Vedtak:
Tildelingsutvalget tar redegjørelsen til orientering.

SAK 03-2018 Gjennomgang av habilitet/inhabilitet
Vedtak:
1. Habilitetsforhold i sekretariat og vurderingskomiteer ble gjennomgått og tatt til
orientering.
2. Habiliteten til medlemmene i Tildelingsutvalget ble gjennomgått.
a) Ett av medlemmene er inhabil i tilknytning til ett tidligere innvilget prosjekt
(HNF 1416-18). Dette er redegjort for og håndtert ved tidligere tildeling, og
gjelder således ikke reell tildeling i dagens møte.
b) Det foreligger en ny søknad med søknad ID 25426 – søknad om
utenlandsstipend – knyttet til HNF1416-18. Det vurderes at inhabilitet ikke
foreligger ved den nye søknaden pga skifte av prosjektleder, og at alle
støtteverdige søknader innen denne søknadstypen skal prioriteres, jf USAMs
utlysning.
c) Ett av medlemmene Haukland, er inhabil i tilknytning til en av søknadene til
søknadstypen KlinReg. Dette er søknad ID 24479. Hun deltar derfor ikke i
behandlingen av søknadene til denne søknadstypen, som er skilt ut som
egen sak 05-18.
d) De øvrige medlemmene i utvalget meldte seg habile.

SAK 04-2018 Tildeling av forskningsmidler for 2019 – ordinær
utlysning
Vedtak:
1. Det bevilges midler til alle områder som følger:
a) Midler til tidligere innvilgede prosjekter på 73, 506 260 mill kr.
b) Midler til nye prosjekter på 30, 184 mill kr. Dette utgjøres av:
a. 0, 614 mill kr til startstipend for kandidater til ph.d. eller postdoktor.
De ubrukte midlene til startstipend på 0,286 mill kr, omdisponeres delvis
til posten nye prosjekter.
b. 1, 076 mill kr til korttidsstipend for fullføring av ph.d.
c. 28, 494 mill kr til de øvrige utlyste søknadstypene, ut fra postene 27 mill
kr, 1, 319 mill kr og omdisponerte startstipendmidler på 0, 174 634 mill
kr, der
0, 111 366 mill kr av startstipendmidlene gjenstår ubrukt.
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2. Prioriteringene fra vurderingskomiteene er fulgt, da den ivaretar føringene i Helse
Nords forskningsstrategi og føringer gitt i utlysningstekst.
3. De støtteverdige søknadene for startstipend for ph.d. (to) og postdoktor (en), og to
korttidsstipend for fullføring av ph.d. innvilges, jf. egne budsjettposter for disse.
4. De støtteverdige søknadene for to forskerlinjestudenter, og seks utenlandsstipend,
innvilges, jf. øremerking av disse gruppene i utlysningen.
5. Øvrige søknader med rang 1-5 og 8-27 gis midler i prioritert rekkefølge fra
hovedkomiteen. I tillegg innvilges midler til søknad ID 24829, som er det neste
korttidsprosjektet på innstillingslisten.
6. Dersom det blir forsinkelse eller endringssøknader knyttet til noen prosjekter, som
medfører midlertidig frigjøring av midler, anbefaler Tildelingsutvalget at midlene
går til finansiering av søknader om korttidsprosjekt i prioritert rekkefølge i
innstillingen.
7. Tildelingsutvalget konstaterer at det med dette tildeles midler til forskning innen
alle Helse Nords prioriterte områder, jf. forskningsstrategien. Utvalget vil uttrykke
bekymring for at noen områder tildeles lite midler. Dette skyldes både antall
søknader innen områdene, og nytte og kvalitet på søknadene. Tildelingsutvalget
anmoder Helse Nord RHF og USAM om å fortsatt være oppmerksomme på dette.

SAK 05-2018 Tildeling av forskningsmidler for 2019 – KlinReg
Leder av utvalget Hanne Husom Haukland deltok ikke i behandlingen av denne saken, jf
vedtakspunkt 2 c) i sak 03-2018.
Vedtak:

Tildelingsutvalget innstiller på tildeling av midler til søknad ID 24479 og
søknad ID 24455, med henholdsvis rang 6 og 7 i innstillingslisten. Prosjektene
tildeles de avsatte midlene fra USAMs budsjett og midler tildelt av RHF-styret
for 2019.
2. RHF-administrasjonen bes ta opp forbedringspunkter i prosjektene med
søkerne ved tildeling.
1.

SAK 06-2018 Møteplan 2019
Vedtak:
1. Tildelingsutvalget tar redegjørelsen om utvalget og møteplan for 2019 til
orientering.
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Vedlegg til referatet:
1. Forskningsbudsjett 2019
2. Tildelingsliste – prosjektoversikt, nye og tidligere innvilgede prosjekt
Kopi:
Medlemmer i USAM
Finnmarkssykehuset HF v/direktør,
medisinsk fagsjef Harald Sunde og forskningsleder Mette Kjær
Universitetssykehuset Nord-Norge HF v/direktør,
leder kvalitets- og utviklingssenteret Elin Gullhav og leder for Klinisk forskningsavdeling
Tove Aminda Hanssen
Nordlandssykehuset HF v/direktør,
medisinsk direktør Beate Sørslett og forskningsleder Petter Øien
Helgelandssykehuset HF v/direktør,
medisinsk direktør Fred Mürer og forskningsleder Aslak Himle
Sykehusapotek Nord HF v/direktør,
fagsjef Margaret Aarag Antonsen og forskningsleder Renate Elenjord
Nasjonalt senter for e-helseforskning v/leder Stein Olav Skrøvseth
UiT, Det helsevitenskapelige fakultet v/fakultetsdirektør og prodekan forskning Johanna E.
Sollid
Nord universitet, v/rektor og dekan Trine Karlsen ved Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap
Norges Forskningsråd

