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TEMATIME 
Utredning av sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset. 
Presentasjon av rapport.  
Kristian Fanghol, direktør Helse Nord RHF og koordinator for arbeidet, orienterte. 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 
En samlet prosjektgruppe konkluderer med at det ikke er å anbefale at UNN og 
Finnmarkssykehuset (FIN) slås sammen. 
Hele utredningen kan leses her:  
https://helse-
nord.no/Documents/Prosjekter/Sammensl%c3%a5ing%20UNN%20og%20FIN/Rapporter/Ut
redning%20sammensl%c3%a5ing%20UNN-FIN%20v2.0.pdf 
 
Rapporten beskriver konsekvenser av en sammenslåing vedrørende helsetilbudet og region- og 
universitetssykehusfunksjonen også mht. forskning. 
 
USAM deler risikobildet som trekkes opp mht. UNNs muligheter til å fokusere på forskning som 
universitetssykehus, og støtter konklusjonene i rapporten. Det ble også kommentert at 
Finnmarkssykehuset har gode muligheter i dag for å fokusere på forskning på tjenester i rurale 
strøk, også med urfolksperspektiv, og at dette vil være lettere å bevare i et fortsatt eget 
helseforetak. 
 
SAKSLISTE 
38-2019  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Det ble ikke meldt om habilitetskonflikter til noen av sakene som var til behandling i møtet.  
Administrasjonen meldte flere saker til eventuelt - se sak 46-2019. 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
39-2019 Referat fra USAM 18.09.2019  
Vedtak: 
Det godkjente referatet ble tatt til orientering 
 
40-2019 Referat- og orienteringssaker 

 
Faste saker:  
1. Referat AU USAM 23.10.2019  
2. RHFenes strategigruppe for forskning 24.10.2019  
Helsedata.no og nytt felles søknadsskjema (lanseres november 2019) 
Åpen innspillsrunde til arbeidet med handlingsplan for kliniske studier. Lenke til nettside 
Nasjonal veileder for utprøvende behandling (publisert 05.11.2019). Lenke  
3. NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten)  
Det ble referert til saksliste til neste møte 20.11.2019. Lenke til møteinnkalling 
http://helseforsk.no/innkalling/ 
NSGs åpne seminar "Kjeden fra biomedisinsk forskning til klinisk forskning til verdiskapning" 
arrangeres samme dag - lenke til program.  
 
Andre saker: 

https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Sammensl%c3%a5ing%20UNN%20og%20FIN/Rapporter/Utredning%20sammensl%c3%a5ing%20UNN-FIN%20v2.0.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Sammensl%c3%a5ing%20UNN%20og%20FIN/Rapporter/Utredning%20sammensl%c3%a5ing%20UNN-FIN%20v2.0.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Sammensl%c3%a5ing%20UNN%20og%20FIN/Rapporter/Utredning%20sammensl%c3%a5ing%20UNN-FIN%20v2.0.pdf
https://www.helsedata.no/
https://nettsteder.regjeringen.no/kliniskestudier/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovende-behandling
http://helseforsk.no/innkalling/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/nsg-seminar-2019/program_seminar-nsg_2019.pdf
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4. Regionalt samarbeidsorgan for utdanning (SAMUT). Referat fra møte 19.09.2019 
Sekretariatet vil ta initiativ for å starte planlegging av felles møte med SAMUT i 2020. 

   
5. NSGs nasjonale forskningsnettverk innen muskel- og skjelettlidelser (MUSS). 
Det ble orientert om at Anne Winther, UNN er oppnevnt som representant fra regionen.  
 
6. KLINBEFORSK – tildeling 21.10.2019. Lenke til nyhetssak 
USAM gratulerer UNN med tildeling av KLINBEFORSK-milder til forskningsprosjektet  
rettet mot «Irritabel tarm-syndrom».  
 
Vedtak: 
USAM tar informasjonen til orientering. 
 
41-2019 Budsjett forskning og innovasjon 2020 
Budsjettet var oppdatert med to nye tiltak ut fra USAMs vedtak i september, og diskusjonen i  
møtet dreide seg i hovedsak om disse tiltakene. 
 
Kommentarer i saken om opprettelse av erfaringskonsulenter i forskning: 

- Vurdere underveis om to 50%-stillinger er den mest hensiktsmessige innretningen, eller 
om andre stillingsandeler kan være bedre. 

- Stillingsbeskrivelse utformes på bakgrunn av dokumenter som foreligger i saken, samt 
allerede dokumenterte brukererfaringer  

- Ordningen må evalueres underveis, og det må fastsettes hvilke kriterier stillingene skal  
evalueres opp mot.  

- Saken presenteres for USAM på ny når forslag til stillingsbeskrivelse foreligger. 
 
Administrativ stilling ved KFA vil dels være innrettet mot erfaringskonsulentene/regionale  
oppgaver (50 %), og dels ledelse av arbeidspakke brukermedvirkning som UNN har ansvar for i  
ny NorCRIN-satsing fra 2020.  
 
Brukermedvirkning settes opp som tematime for et av de førstkommende møter i 2020. Innspill  
til mulige innfallsvinkler/bidragsytere ble notert. 
 
Midler til videreføring av spleiselag for stillingen til Lorena Arranz (se sak 42-2019) inngikk  
ikke i forslag til budsjett. Realisering av dette tiltaket innebærer at potten med midler til  
nye utlyste prosjekter må reduseres med tilsvarende sum.  
 
 
 Vedtak:  
1. Den framlagte orienteringen tas til orientering og forslaget til budsjett vedtas som framlagt,  
med tillegg av utfallet av vedtaktspunkt 4 (sak 42-2019). 
  
2. USAM vedtar å sette av midler til en ny administrativ stilling innen brukermedvirkning, i  
henhold til forslag i saken, lagt til KFA, UNN. Administrasjonen bes om å utforme  
stillingsutlysning for den skisserte stillingen. AU konsulteres før endelig utlysning av stillingen. 
 
3.  USAM vedtar å sette av midler til erfaringskonsulenter innen forskning ihht. forslaget i saken  
og diskusjonen i USAM. USAM ber administrasjonen og brukerobservatøren om å utforme et  

https://helse-nord.no/nyheter/149-millioner-kroner-til-behandlingsforskning
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forslag til stillingsutlysning for erfaringskonsulenter, hvor følgende forhold konkretiseres:  
- formålet med stillingen 
- nærmere beskrivelse av funksjon og oppgaver 
- plan for evaluering etter to-årig periode, med tilhørende kriterier for evalueringen 

Allerede dokumenterte brukererfaringer i forskning tas med i arbeidet. 
 
Pkt 4 – vedtatt etter realitetsbehandling av sak 42-2019: 
 
4.  USAM vedtar videre samfinansiering av miljøstøtte til Lorena Arranz, i en treårsperiode med 
2/3 fra Helsefak og 1/3 fra Helse Nord RHF. Samfinansieringen gjelder f.o.m andre halvår 2019 
t.o.m. første halvår 2022. 
 
 
 
42-2019 Evaluering/finansiering av miljøstøtte (Lorena Arranz) 
Mange av argumentene i saken er kjent fra tidligere behandling av saken i hhv. USAM og AU.  
 
Fra universitetssiden ble det fremhevet at satsningen på sikt har klinisk nytte, er av meget 
høy kvalitet og har fått god evaluering. UiT ønsker fortsatt samfinansiering av miljøstøtten og  
fremmet at denne langvarige satsingen bør prioriteres av USAM og Helse Nord.  
 
Helse Nord anerkjenner at forskningen er av høy kvalitet, men stiller spørsmål ved  
hvem som er riktig adressat for finansieringansvaret. Miljøstøtten har allerede 
vært samfinansiert med tilsammen 2/3 fra Helse Nord over en femårsperiode (totalt for  
støtteform 1,2 og 3 har vært 12,4 mill kr fra RHF). Et videre spleiselag vil binde opp midler i  
flere år fremover, noe som innebærer redusert satsing på det kliniske området som er  
helsetjenestens hovedoppdrag. Det konkrete beløpet for samfinansiering fra RHF i forslaget fra  
UiT (alternativ 2) er 833 000 kr pr år i tre år. 
 
To alternative forslag til vedtak var lagt frem i saken: 
1. USAM vurderer at videre samfinansiering av miljøstøtte til Lorena Arranz i en ny periode 

ikke er hensiktsmessig. Avtalen om finansiering med 1/3 fra hver av partene har vært 
gjeldende i perioden 2014-2019, og med tildeling som er gitt fra hhv. UNN og Helse Nord 
RHF våren 2019 anses spleiselaget som avsluttet.   

 
og 

 
2. USAM støtter videre samfinansiering av miljøstøtte til Lorena Arranz, i en treårsperiode 

med 2/3 fra Helsefak og 1/3 fra Helse Nord RHF. Samfinansieringen gjelder f.o.m andre 
halvår 2019 t.o.m. første halvår 2022. 

 
Første avstemning viste likt antall stemmer til alternativ 1 (helseforetaksrepresentantene) og 
alternativ 2 (universitetsrepresentantene). Dersom det ikke oppnås enighet i en sak om 
forskningsmidler som er til behandling i samarbeidsorganet må saken bringes inn til styret i 
Helse Nord RHF, jf instruksen.  
På bakgrunn av en helhetlig vurdering og av hensyn til ovennevnte vedtekter valgte USAMs 
leder å gjøre om på sitt initielle valg, og sluttet seg til forslag om videre samfinansiering 
(alternativ 2).  
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Vedtak i budsjettsaken justeres som følge av beslutning om videre samfinansiering av  
miljøstøtte, med presisering om at dette har som konsekvens at potten til nye utlyste prosjekter  
må reduseres tilsvarende.  
 
Universitetssiden fremhevet de positive erfaringene med miljøstøttesatsingen og fremsatte  
forslag om å etablere tilsvarende satsing for å styrke den kliniske forskningen i regionen.   
 
Vedtak: 
1. USAM støtter videre samfinansiering av miljøstøtte til Lorena Arranz, i en treårsperiode 

med 2/3 fra Helsefak og 1/3 fra Helse Nord RHF. Samfinansieringen gjelder f.o.m andre 
halvår 2019 t.o.m. første halvår 2022. 

2. USAM støtter og peker på viktigheten av prodekans oppfølging av Lorena Arranz, jf. 
foreliggende evaluering. 

3. USAM ønsker at det etableres en tilsvarende satsning for å styrke den kliniske forskningen i 
regionen. Mulig innretning på en slik satsing vurderes nærmere når Helse Nords reviderte 
forsknings- og innovasjonsstrategi foreligger. 

 
 
 
43-2019 Evaluering av innovasjonsutlysning 2017-2019. Presentasjon av 

hovedfunn 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
Utkast til rapport forventes å foreligge medio desember. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 
44-2019  Oppnevning til nasjonale publiseringsutvalg 
 
Vedtak: 
1. USAM oppnevner instituttleder ved IKM, Christen P. Dahl, som medlem til Nasjonalt  
publiseringsutvalg for medisinske fag (NPU MED).  
2. UNN bes om å undersøke hvem som kan være aktuelle kandidater til hhv. fagutvalg geriatri 
og fagutvalg infeksjoner. USAM ber AU om å sluttbehandle saken. 
 
 
45-2019 Oppdatert møteplan 2020  
 
Vedtak: 
25. mars, Tromsø 
4. juni, Bodø. Fellesmøte SAMUT. USAM bes holde av også 5.juni hvis møtet utvides til to dager. 
10. september, Tromsø 
5. november, Bodø 
 
USAM oppnevner AU som planleggingskomite for fellesmøtet 4. juni, sammen med AU for  
SAMUT (ref deres vedtak i møte september 2019). Sekretariatene bes om å bistå aktivt. 
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46-2019 Eventuelt 
 

 Forsknings- og innovasjonskonferansen 2020 
USAM bes om å bidra til å gjøre konferansen kjent. Lenke til påmelding finnes her. 
Også programkomite og innledere må huske å melde seg på. 

 
 Komite for å vurdere nominasjoner til priser 

USAM gir programkomiteen for konferansen i oppdrag å vurdere nominasjoner til Helse Nords 
forsknings- og innovasjonspriser. 

 
 Handlingsplan for kliniske studier 

HOD skal lage handlingsplan for kliniske studier på bakgrunn av helsenæringsmeldinga – se 
https://nettsteder.regjeringen.no/kliniskestudier/. HOD ønsker regionvise møter med 
deltakelse fra sentrale personer i tjenesten og i samarbeidende organisasjoner og 
forskermiljøer. RHFet vil på nyåret arrangere et slikt møte i Tromsø, der også HOD deltar. 
USAMs innspill til tema/aktører/dato ble notert. RHF/UNN kommer tilbake med info om 
program og møtedato (aktuelle datoer pr nå er 13., 14., 27. og 28.2). 

 
 Dialogmøte RHF-UNN-UiT 14.10.2019 

Det ble referert til hvilke saker som var oppe til diskusjon. Neste møte blir i april/mai 2020. 
 

 Tildelingsutvalget - oversikt over medlemmer: 
Trine Olsen, kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF – leder av utvalget (ny) 
Jon Tomas Finnsson, Helse Nord RHF 
Marit Lind, UNN HF 
Kenneth Ruud, UiT 
Hanne Solheim Hansen, Nord universitet (ny) 
Steinar M. Paulsen, UiT (ny) 
Ole-Marius Minde Johnsen, bruker (observatør, ny) 
 

https://helse-nord.no/arrangementer/regional-forsknings-og-innovasjonskonferanse-2020-2020-01-15
https://nettsteder.regjeringen.no/kliniskestudier/

