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37-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
38-2020
Sak fra Tildelingsutvalget
Tildelingsutvalget har i møte 30.11.2020 bedt USAM om å presisere vedtak i USAM-sak 32-2020
pkt. 2 b) med hensyn til hvilken fordeling av midler som ønskes mellom ny utlysning og allerede
vurderte korttidsprosjekter.
Det vises til administrasjonens saksfremlegg i USAM-sak 38-2020 og redegjørelse i møte
09.12.2020. Utfra administrasjonens redegjørelse i denne saken kan det samlet sett tildeles
inntil 12 MNOK til korttidsprosjekter og ny utlysning.
Vedtak:
1) USAM innstiller på at det allerede nå kan tildeles midler til de tre beste
korttidsprosjektene som ikke fikk midler i ordinær tildeling. Totalt søkebeløp for disse
er 2,4 mill.
2) Tildelingsutvalget bes om å behandle sak om tildeling av midlene til disse tre
korttidsprosjektene på sirkulasjon, slik at prosjektene kan starte opp så snart som
mulig.
3) USAM innstiller på at korttidsprosjektene (inkl. vedtakspkt 1) kan gis inntil halvparten
av totalt tilgjengelig beløp. USAM ber samtidig Tildelingsutvalget vurdere grensen
fleksibelt, og opp mot volum og kvalitet/nytte på innkomne søknader i ny utlysning.
4) USAM har følgende kommentarer til prioritering av/mellom søknadstypene i ny
utlysning:
o Prosjektenes rangeres på ordinær måte, dvs. etter totalkarakter
o Det innstilles på å tildele midler innen alle søknadstypene, gitt at søknadene er
støtteverdige og har tilfredsstillende karakter på både kvalitet og nytte.
o USAM ber Tildelingsutvalget om å vektlegge tildeling til de beste kliniske
prosjektene.
39-2020

Ekstra utlysning forskningsmidler for 2021

Vedtak:
1) USAM godkjenner foreliggende utlysningstekst med de presiseringer som fremkom i
møtet.
2) USAM oppnevner Tormod Fladby, Ole A. Andreassen, Marjolein M. Iversen, MonaElisabeth Revheim og Geir Mjøen som medlemmer i vurderingskomiteen til den
foreliggende ekstra forskningsutlysning for 2021. Fladby oppnevnes som komiteens
leder.
3) Ved behov for spesifikk fagkompetanse bes komiteen om å innhente ekstern
fagfellevurdering.
40-2020

Forslag til ny regional innovasjonssatsing
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Framlagt forslag til regional satsing, ut fra vedlagt notat, ble diskutert.
RHFets prioritet, samt budsjett, er å opprette én 100 % stilling til formålet, og
Universitetssykehusets regionale ansvar er vektlagt når stillingen foreslås plassert på UNN.
Stillingen skal ha like stort ansvar for å serve miljøer i alle foretak, og HFene er invitert til å
delta aktivt i den videre defineringen av stillingen. Det inngår også i saken at det på et senere
tidspunkt kan bli aktuelt å utvide ressursene til støttepersonell også i andre HF.
Nordlandssykehuset støttet ikke forslaget om å legge stillingen til UNN, og mener regionen er
mer tjent med å etablere støttefunksjoner i hvert foretak i hel/delt stilling.
Nordlandssykehusets medlem foreslo å tildele en lignende stilling til Nordlandssykehuset, eller
å dele den foreslåtte stillingen i to 50 % stillinger til UNN og NLSH.
Øvrige medlemmer i USAM støttet innstilling til vedtak.
Vedtak:
1) USAM går inn for å opprette en regional innovasjonsstøttestilling lagt til UNN. Stillingen
opprettes som en foreløpig tre-årig stilling, og nytten av den skal evalueres før eventuell
videreføring.
2) Midlene tilsvarende omlag 1 MNOK og 0,1 MNOK i driftsmidler tas av
innovasjonsbudsjettet.
3) UNN HF lyser ut stillingen i samråd med Helse Nord RHF og innovasjonsnettverket i
regionen, i henhold til beskrivelse av oppgaver i notatet vedlagt denne saken.

41-2020
Eventuelt
Dato for USAM-møte i hhv. september og november 2021 er ikke endelig fastsatt. Nærmere
informasjon vil bli sendt ut.
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