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Møtereferat 
 
    
 
 
 
 
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
 2019/1273-26 Kristina Lindstrøm 11.03.2021 

 
Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord 

Møtedato: 10. mars 2021 kl. 16.00-16.40 

Møtested: Teams 

 
 

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 

 
Forfall: 
• Ole-Marius Minde Johnsen, observatør, oppnevnt av Regionalt brukerutvalg 

 

 

Fra administrasjonen møtte:  

• Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF – leder av sekretariatet for Tildelingsutvalget 
• Helen Sagerup, UNN HF, sekretariatet for vurderingskomitéene  
• Vidar Anderssen, UNN HF, sekretariatet for vurderingskomitéene 
• Kristina Lindstrøm, Helse Nord RHF, sekretariatet for Tildelingsutvalget 
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Sak 02-2021  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

 

Sak 03-2021 Gjennomgang av habilitet/inhabilitet 

 

Vedtak 

1. Habilitetsforhold i sekretariat og vurderingskomité ble gjennomgått og tatt til 

orientering. 

2. Habiliteten til medlemmene i Tildelingsutvalget ble gjennomgått. Alle 

medlemmene i utvalget meldte seg habile. 

 

 

Sak 04-2021 Tildeling av forskningsmidler – ekstra utlysning 2021 

 

Vedtak: 

1. Det bevilges totalt 4 929 404 kr til søknader fra ekstra utlysning 2021: 

 

a) Startstipend (regionalt samarbeid): Det tildeles midler til de fire 

søknadene som ble vurdert støtteverdige, totalt 1 000 000 kr. 

 

b) Prosjektetableringsstøtte til klinisk forskning: Det tildeles midler til de to 

søknadene som ble vurdert støtteverdige, totalt 442 000 kr. 

 

c) Drift/utstyr i pågående forskningsprosjekt: Det tildeles midler til de ti 

søknadene som ble vurdert støtteverdige, totalt 1 318 154 kr. 

 

d) Korttidsprosjekt: Det tildeles midler til de to søknadene som ble vurdert 

støtteverdige, totalt 2 169 250 kr. 

 

2. Det bevilges midler til fem støtteverdige korttidsprosjekter fra ordinær 

utlysning 2021, med søknad ID 28761, 29325, 28987 og 28882, og 29197, totalt 

4 047 400 kr.   

 

Med denne tildelingen er det bevilget totalt 6 429 1501 kr til korttidsprosjekter 

som ble vurdert støtteverdige av komitéene høsten 2020, men som ikke nådde 

opp innen ordinær økonomisk ramme.  

                                                        
1 Tildelingsutvalget behandlet i januar 2021, etter anbefaling fra USAM, sak om ekstraordinær tildeling av 
midler til allerede vurderte korttidsprosjekter. Det ble tildelt midler til korttidsprosjekter med søknad ID 
29443, 29037 og 28665, totalt 2 381 750 kr. 
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3. Prioriteringene fra vurderingskomitéene er fulgt, da disse ivaretar føringene i 

Helse Nords forskningsstrategi og føringer gitt i utlysningstekst. I tillegg 

prioriterer Tildelingsutvalget midler til ett korttidsprosjekt, da det har klinisk 

relevans. Tildelingsutvalget viser til at nye søknader og søknader fra ordinær 

utlysning for 2021 som er gitt tildeling har tilsvarende nivå på karakter for 

kvalitet og nytte. 

 

Sak 04-2021 Eventuelt 

Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi 2021-2025 er sendt på høring med 

høringsfrist 21. april. Det ble gitt en kort orientering om hovedinnholdet i den nye 

strategien.  

 

Tildelingsutvalgets leder takket medlemmene for arbeidet som er utført i 

oppnevningsperioden (2019-2020). RHF-et vil ta kontakt med institusjonene når det 

gjelder oppnevning av medlemmer for kommende periode (2021-2022). 

 

Vedlegg:  

Tildelingsliste – prosjektoversikt  

 

Kopi:  

Medlemmer i USAM  

 

Finnmarkssykehuset HF v/direktør og  

medisinsk fagsjef Harald Sunde  

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF v/direktør og  

forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge  

 

Nordlandssykehuset HF v/direktør og  

medisinsk direktør Beate Sørslett  

 

Helgelandssykehuset HF v/direktør og  

medisinsk direktør Fred Mürer  

 

Sykehusapotek Nord HF v/direktør og  

fagsjef Margaret Aarag Antonsen  

 

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  
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Nord universitet, v/rektor og dekan Gøril Ursin ved Fakultet for sykepleie og 

helsevitenskap  

 

Norges Forskningsråd 


