Vår ref.:
2020/349

Saksbehandler/dir.tlf.:
Kristina Lindstrøm/93483077

Sted/dato:
Bodø, 20.11.2020

Kristina
Lindstrøm/93483077

Referat USAM 04.11.2020
Møtetype:
Tidspunkt:
Møtested:
Neste møte:

USAM
04.11.2020 kl. 08.30 – 12.00
Teams
Ikke avtalt (mars 2021)

Til stede:
Faste representanter
Tove Klæboe Nilsen
Leder USAM
Einar Bugge
Ingvild Pettersen
Petter Román Øien
Renate Elenjord
Thrina Loennechen
Johanna E. Sollid
Gunbjørg Svineng
Vinjar Fønnebø
Trine Karlsen
Observatører
Herald Reiersen
Mette Kjær
Gunnhild Berglen
Ole Johan Borge
Sekretariatet
Helen Sagerup
Vidar Anderssen
Veronika Nordskag
Knut Høybråten
Kristina Lindstrøm

Fung. kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF
Leder, Forsknings- og utdanningssenteret,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Konst. avdelingsleder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF
Forskningsleder, Nordlandssykehuset HF
Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF
Dekan, Helsefak, UiT
Prodekan forskning, Helsefak, UiT
Instituttleder IKM, Helsefak, UiT
Instituttleder ISM, Helsefak, UiT
Dekan, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord
universitet
Forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset HF
Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF
Brukerrepresentant
Avd.dir. for Helseforskning og helseinnovasjon, Norges
Forskningsråd
Seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler
Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler
Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler
Rådgiver, Helse Nord RHF
Rådgiver, Helse Nord RHF

1

Tematime: Kunstig intelligens
Presentasjoner ved Rolv-Ole Lindsetmo, klinikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
(K3K) ved UNN og Robert Jenssen, professor og leder av Maskinlæringsgruppa ved UiT
(presentasjonene er vedlagt referatet).
UiT og UNN har bygget opp et unikt tverrfaglig forskningsmiljø innen kunstig intelligens og
maskinlæring mot helsesektoren, og kan vise til resultater som har oppnådd stor internasjonal
anerkjennelse. Forskningen knyttet til Visual Intelligence ved Fakultet for naturvitenskap og
teknologi ble i 2020 tildelt status som senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
Senter for pasientnær kunstig intelligens vil bli etablert ved UNN fra 2021, som et samarbeid
mellom UNN og UiT, og vil også kobles til Helse Nords kommende strategi for bruk av kunstig
intelligens. Det jobbes nå med å se på hvordan senteret skal organiseres.
Saksliste:
29-2020
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det ble ikke meldt om habilitetskonflikter til noen av sakene som var til behandling i møtet.
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
30-2020
Referat fra USAM 10.09.2020
Vedtak:
Det godkjente referatet ble tatt til orientering.
31-2020

Referat- og orienteringssaker
Faste saker:
1. Utkast til referat AU USAM 21.10.2020.
2. RHFenes strategigruppe for forskning 29.10.2020
Nasjonal handlingsplan for kliniske studier forventes å foreligge om kort tid.
3. NSG/AU – Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i
spesialisthelsetjenesten.
Orientering om nye nasjonale nettverk, og hvordan regionen er representert,
tas videre til USAM når informasjonen foreligger.
4. Nasjonalt møte prodekaner
Annet:
5. Tildeling innovasjonsmidler åpen utlysning 2020. Seks nye prosjekter er
tildelt midler. Les mer her.
6. Dialogmøte mellom Helse Nord og UiT om utdanning, forskning og
innovasjon 19.10.2020. Finnmarkssykehuset er invitert med f.o.m. høst 2020
av særlig hensyn til utdanningsfeltet.
7. Erfaringskonsulenter innen brukermedvirkning i forskning i de to 50 %stillingene er tilsatt og starter opp 01.01.2021. Tilsetting i rådgiverstillingen
er ikke avklart.
8. Covid-19-forskning i regionen. Det ble gitt en kort oppdatering fra
helseforetakene og UiT. Nytt siden sist er at også Finnmarkssykehuset har
rigget for deltagelse i «Norwegian-SARS-COV-2 studien».
Viktigheten av å formidle covid-forskning til pasienter og allmennheten ble
tatt opp som et eget punkt av brukerobservatøren. Hun viste også til at
brukermedvirkning i prosjekter kan sikres gjennom rekruttering fra
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eksisterende pasientorganisasjoner som LHL og Astma- og allergiforbundet,
siden det ennå ikke er en egen pasientorganisasjon for de med
langtidseffekter/skader etter gjennomgått covid-19.
Forskningsrådet arrangerer webinar 17.12.2020 for formidling av forskning
fra prosjektene som har fått covid-19-midler.
9. Forskningsrådet lyser ut midler til Forskningssenter for klinisk
behandling (FKB) i 2021. Lenke
Søknadsfristen er 12. mai med obligatorisk skissefrist 6. januar 2021.
Innsending av skisse er en forutsetning for å kunne sende endelig søknad.
RHFet oppfordret HFene til å arbeide målrettet mot aktuelle miljø med sikte
på skissefristen i januar.
10. Overordnet strategiarbeid Helse Nord. RHF har nylig igangsatt en intensiv
prosess med å utforme overordnet strategi, i forkant av arbeid med
revidering av Regional utviklingsplan. Strategien vil bli sendt på høring.
32-2020

Budsjett forskning og innovasjon 2021

Om merutgifter i RHF-finansierte prosjekter pga. koronasituasjonen: Det er tidligere klarlagt at
det er forskningsansvarlig institusjon som i hovedsak må påta seg å dekke eventuelle
merutgifter i prosjektene. For HFene er kompensasjon for merutgifter delt ut som basisramme,
og dette må håndteres gjennom riktig regnskapsføring.
Resultater fra sekretariatets kartlegging av hvordan forskningsprosjektene er påvirket av
pandemisituasjonen ble lagt frem. Svarene fra undersøkelsene vil bli sendt institusjonene for
videre oppfølging i økonomilinjen. Presentasjonen er vedlagt referatet.
Leder i USAM fremmet underveis nytt vedtakspunkt i saken (2. e) kulepunkt 4), som fikk
tilslutning fra USAM i møtet. Tiltaket har til hensikt å dekke nødvendige støtteressurser til
forskning i pågående prosjekter. Behovet må være godt dokumentert.
Godkjenning av ekstra utlysning i desember, samt behov for å diskutere mulig styrking av
regional innovasjonsstøtte (ref. vedtak i USAM 10.09.2020), gjør det nødvendig med et ekstra
møte i USAM månedsskiftet november/desember (vedtakspunkt 3).
Administrasjonen utformer forslag til utlysningstekster ref. vedtakspunktene 2 c), d) og e), og
vil i arbeidet rådføre seg med aktuelle miljø etter behov. Søknadsdstypene omtalt i 2 c) og d) vil
basere seg på tidligere utlysninger. Utlysningen vil bli kunngjort straks den er godkjent av
USAM. Administrasjonen bes informere, f.eks. i en nyhetssak, om hovedpunktene i den ekstra
utlysningen slik at aktuelle miljø er forberedt.
Vedtak:
1. Den framlagte orienteringen tas til orientering og forslaget til budsjett vedtas som
framlagt.
2. USAM slutter seg til følgende forslag fra arbeidsgruppen som ble oppnevnt i USAMs
møte 10.09.2020:
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a) Det settes av en post i budsjettet for 2021 på 5 mill. kr til nye strategiske
satsinger som følge av ny strategi. Denne lyses ut med innretning på tiltak
og/eller tematikk våren 2021 når ny strategi foreligger.
b) USAM går inn for at korttidsprosjekter som har søkt Helse Nord RHF om midler i
høst, som har god nok karakter, men ikke når opp i konkurransen innen gitt
økonomisk ramme, gis finansiering. Det vises til at dette også var opplyst om i
utlysningen våren 2020 som mulig prioritering.
c) Helse Nord RHF lager en ny målrettet utlysning desember 2020 om
prosjektetableringsstøtte/posisjoneringsstipend – for å søke eksterne
finansiører, inkl. KLINBEFORSK, om større prosjekter innen klinisk forskning.
d) Helse Nord RHF lager en ny utlysning desember 2020 om startstipend for å lage
en full søknad til KlinReg-søknad 01.09.2021.
e) Helse Nord RHF lager en ny målrettet utlysning desember 2020 om ettårige
prosjekter innen områdene:
• følgeforskning på implementering av kurve i foretakene
• arbeidslivsforskning knyttet til helsepersonell under koronapandemien
• brukermedvirkning i tjenesten
• enkelt utstyr/driftsmidler i pågående prosjekt ut fra dokumenterte behov,
og med beløpsgrense oppad på 200 000 kr. Dette vil gjelde pågående
prosjekt som enten har RHF-finansiering eller som faller inn under våre
kriterier.
f) USAM ber om å bli orientert ved større endringer i budsjett, jf. orienteringen i
saksframlegget.
3. USAM avholder ekstraordinært møte ca. 1. desember for å vedta utlysningstekstene for
utlysningene i pkt. 2 c), d) og e), samt behandling av sak om bruk av innovasjonsmidler,
oppfølging av USAM-sak 26-2020, pkt. 5.
33-2020
Regionalt fagnettverk innen persontilpasset medisin – status i arbeidet
Rune Sundset, leder av fagnettverket i Helse Nord, orienterte.
Fagnettverket har lagt frem første utkast til rapport pr. 28.10.2020. Endelig rapport skal leveres
11.03.2021.
Eventuelle innspill til rapporten kan sendes til Sundset.
Vedtak:
Saken tas til orientering
34-2020
Ny forsknings- og innovasjonsstrategi Helse Nord 2021
Det ble gitt en kort oppsummering av innspillsmøtene som har vært arrangert på hhv. UNN
og Nordlandssykehuset, samt innspill fra tematime i møte med konserntillitsvalgte og
verneombud.
Revidert tidsplan for strategiarbeidet foreligger. Administrasjonen kommer tilbake med
invitasjon til innspillsmøter med øvrige foretak og universitetene.
Vedtak:
Saken tas til orientering
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35-2020

Møteplan 2021

Vedtak:
Forslag til møtedatoer for 2021 sendes ut i etterkant av møtet.
36-2020
Eventuelt
Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.
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