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Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord 
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Møtested: Teamsmøte. RHFets representanter og sekretariatet satt samlet i Bodø 
Neste møte: Ekstra møte i mars 2021 i forbindelse med ny utlysning 

Neste ordinære møte avholdes i november 2021 
 

 
 
 
 

Tilstede faste medlemmer 
• Hanne Husom Haukland, Helse Nord RHF – leder av utvalget 
• Jon Tomas Finnsson, Helse Nord RHF 
• Marit Lind, UNN HF 
• Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet 
• Steinar Paulsen, UiT Norges arktiske universitet 
• Hanne Solheim Hansen, Nord universitet 
• Ole-Marius Minde Johnsen, observatør, oppnevnt av Regionalt brukerutvalg 

 
 

Fra administrasjonen  
• Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF – leder av sekretariatet for Tildelingsutvalget 
• Helen Sagerup, UNN HF, sekretariatet for vurderingskomiteene  
• Vidar Anderssen, UNN HF, sekretariatet for vurderingskomiteene 
• Kristina Lindstrøm, Helse Nord RHF, sekretariatet for Tildelingsutvalget 
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SAK 01-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
 

SAK 02-2020 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 en ny søknad, som er på 

innstillingslisten innen den økonomiske rammen. Hanne Husom Haukland 
fratrer derfor ved behandling av søknadsID 28712 i sak 04-2020.  

b) Ett av medlemmene er inhabil i tilknytning til tidligere innvilgede prosjekter. 
Dette er redegjort for og håndtert ved tidligere tildeling, og gjelder således 
ikke reell tildeling i dagens møte.  

c) Ett av medlemmene er inhabil i tilknytning til en ny søknad, som er på 
innstillingslisten innen den økonomiske rammen. Jon Tomas Finnsson 
fratrer derfor ved behandling av søknadsID 28618 i sak 04-2020. 

d) Ole-Marius Minde Johnsen meldte i møtet inhabilitet knyttet til søknadsID 
29019 og fratrer i behandlingen av denne i sak 04-2020. 

 
 
 

SAK 03-2020 Tildeling av forskningsmidler for 2021 – ordinær 
utlysning 
 
Vedtak: 

1. Det bevilges midler til alle områder som følger: 
a) Midler til tidligere innvilgede prosjekter på 82, 340 mill kr. 
b) Midler til nye prosjekter på 24 mill kr innen budsjett gitt av USAM, samt 

257 000 kr i overførte midler fra 2020. Dette utgjøres av: 
a. 636 000 kr til startstipend for kandidater til ph.d. eller postdoktor (tre 

stipend) 
b. 573 000 kr til korttidsstipend for fullføring av ph.d. (to stipend) 
c. 253 000 kr til utenlandsstipend for postdoktorer (ett stipend) 
d. 773 000 kr til korttidsprosjekter (ett prosjekt) 
e. Resterende beløp til støtteverdige søknader innen de øvrige utlyste 

søknadstypene.  
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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. (tre) og korttidsstipend for 
fullføring av ph.d. (to) innvilges, jf. egne budsjettposter for disse.  
 

4. De støtteverdige søknadene for to forskerlinjestudenter, og et utenlandsstipend for 
postdoktorer, innvilges, jf. øremerking av disse gruppene i utlysningen. 

 

5. Øvrige søknader til og med rang 25 gis midler innen den økonomiske rammen 
vedtatt av USAM. Den sist rangerte søknaden fullfinansieres av midler overført fra 
2020.  
 

6. Korttidsprosjekter som er vurdert som tilfredsstillende med hensyn til kvalitet og 
nytte av vurderingskomiteene, og som ikke gis finansiering i denne tildelingen, vil 
bli tatt med i vurderingen ved neste tildeling i mars 2021, sammen med øvrige 
innkomne søknader. Det vises til USAMs vedtak om tildeling av midler til 
korttidsprosjekter. 
 

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.  Utvalget merker seg 
også hovedkomiteens bekymring over få søknader om kliniske studier, og mangel 
på klinisk relevans i andre typer studier. Tildelingsutvalget er gjort kjent med at 
Helse Nord RHF og USAM tar disse tilbakemeldingene på alvor, og at disse vil bli 
vektlagt i arbeidet med revidering av forsknings- og innovasjonsstrategien i Helse 
Nord i 2020/2021.  
 
Tildelingsutvalget har følgende innspill ut fra årets søknader og tildeling: 
 

8. Tildelingsutvalget konstaterer at det er en høy andel ikke støtteverdige søknader, 
og ber USAM drøfte konkrete tiltak som kan iverksettes for å få til 
kvalitetsforbedring og læring på tvers. 
 

 
SAK 04-2020 Møteplan 2021  
 
Vedtak: 

1. Tildelingsutvalget tar redegjørelsen om utvalget og møteplan for 2021 til 
orientering. 
 

2. Sekretariatet sender ut doodle for møtedato (mars 2021, tentativt uke 10) i 
Tildelingsutvalget i forbindelse med ekstrautlysning 2021.  
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3. Det vises til USAMs vedtak 04.11.2020, der USAM gikk inn for tildeling av midler 
til korttidsprosjekter som ikke nådde opp innen økonomisk ramme. Da dette 
gjelder mange korttidsprosjekter i år, ber Tildelingsutvalget USAM om en 
presisering av vedtaket. Tildelingsutvalget ber USAM om å spesifisere hvilken 
fordeling av midler som ønskes mellom ny utlysning og nåværende vurderte 
korttidsprosjekter, enten i form av karakterkrav eller økonomisk ramme, slik at 
det blir klarest mulige kriterier for Tildelingsutvalget for tildelingen på 
ekstrautlysningen. 
 

 

 
Vedlegg: 
Budsjett forskning og innovasjon 2021 
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 Forsknings- og utdanningssenteret Einar Bugge og konst. leder for Klinisk 
forskningsavdeling Ingvild Pettersen 
 
Nordlandssykehuset HF v/direktør,  
medisinsk direktør Beate Sørslett og forskningsleder Petter R. Øien 
 
Helgelandssykehuset HF v/direktør,  
medisinsk direktør Fred Mürer og forskningsleder Herald Reiersen 
 
Sykehusapotek Nord HF v/direktør,  
fagsjef Margaret Aarag Antonsen og forskningsleder Renate Elenjord 
 
Nasjonalt senter for e-helseforskning v/leder Stein Olav Skrøvseth 
 
UiT Norges arktiske universitet, 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 
 
 


