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Referat USAM 12.11.2021 
 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 12.11.2021 kl. 09.30 – 13.45 
Møtested: Helse Nord RHF, Bodø/Teams 
Neste møte: 25.03.2022, Tromsø 

 
Til stede: 
Faste representanter 

Tove Klæboe Nilsen  
Leder USAM 

Fung. forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

Einar Bugge  Forsknings- og utdanningssjef, Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 

Melinda Berg Roaldsen Avdelingsleder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF 
Petter Román Øien  Forskningsleder, Nordlandssykehuset HF  
Renate Elenjord Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF  
Thrina Loennechen Dekan, Helsefak, UiT  
Johanna U. Ericson Prodekan forskning, Helsefak, UiT  
Margitta Kampman Instituttleder IKM, Helsefak, UiT  
Vinjar Fønnebø Instituttleder ISM, Helsefak, UiT 
Gøril Ursin Dekan, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord 

universitet 
 
Observatører 

Herald Reiersen Forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset  
Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF  
Gunnhild Berglen  Brukerrepresentant  
Hilde Dorthea Grindvik 
Nielsen (vara) 

Spesialrådgiver, Norges Forskningsråd 

 
Sekretariatet 

Helen Sagerup  Seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler 
Vidar Anderssen  Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler  
Veronika Nordskag Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler  
Kristina Lindstrøm Rådgiver, Helse Nord RHF  
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Tematime: PraksisNett   
 
PraksisNett – Nasjonal forskningsinfrastruktur i primærhelsetjenesten. Lenke: 
https://www.uib.no/praksisnett 
Guri Rørtveit, professor, UiB og prosjektleder presenterte. 
PraksisNett og LHL toolbox. Nye muligheter for bruk av EPJ data til forskning 
Johan Gustav Bellika, professor, Nasjonalt Senter for e-helseforskning presenterte. 
 
Presentasjonene følger vedlagt referatet.     
 
PraksisNett er et forskningsnettverk som muliggjør gjennomføring av praksisnære, 
kliniske studier i mange allmennpraksiser samtidig. En viktig del av PraksisNett er den 
digitale infrastrukturen utviklet ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. 
Nettverket og teknologien legger til rette for en enklere identifisering og inkludering av 
pasienter fra allmennpraksis i kliniske studier. 
 
Orienteringen om PraksisNett ble funnet meget relevant, og er et tema som bør følges 
opp i forbindelse med satsingen på klinisk forskning.  
 
Saksliste: 
 
30-2021  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Det ble ikke meldt om habilitetskonflikter til noen av sakene som var til behandling i 
møtet. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. To saker ble meldt til eventuelt. 
 
31-2021 Referat fra USAM 10.09.2021  
 
Vedtak: 
Det godkjente referatet ble tatt til orientering. 
 
32-2021 Referat- og orienteringssaker 
1. Utkast til referat AU USAM 22.10.2021 

Ingen kommentarer til referatet.  
2. RHFenes strategigruppe for forskning 21.10.2021. Sentrale saker:  

NIFU-sak om åpen publisering og forskningspolitiske implikasjoner 
Initiativ om innsatsstyrt finansiering i HFene av kliniske studier  
Nullpunktmåling kliniske studier. Beregningsmetode foreligger  
Digitalt samtykke. Løsning er under utarbeidelse 

3. Implementering av Helse Nords strategi forskning og innovasjon 2021-2025.   
Det arbeides med å se på hvordan måle/følge med innsatsområdene i strategien 
underveis i perioden. 

https://www.uib.no/praksisnett
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4. KLINBEFORSK 2021. Vedtaket om tildeling vil bli publisert etter AD-møte 22.11. 
2021. 

5. Nytt fra Forskningsrådet. Sentrale saker: 
Fagevalueringer av biovitenskap, medisin og helsefag. Fagevaluering av 
biovitenskap har oppstart i 2022 og fagevaluering av medisin og helsefag har 
oppstart i 2023.  
Porteføljeplan innen helse kommer på høring snart (publiseres i desember 2021, 
frist for innspill 20. februar 2022). 
Resultater av søknadsbehandling av Forskningsinfrastruktur (søknadsfrist 
november 2020), Pilot Helse (søknadsfrist september 2021) og FKB 
(forskningssentre for klinisk behandlingsforskning, søknadsfrist mai 2021) vil 
foreligge i desember 2021.  
Ordinære søknadsfrister i 2022, fra februar og utover, f.eks. Forskerprosjekt har 
frist 2. februar 2022 og KSP har søknadsfrist 9. februar 2020. Se nettsidene til 
Forskningsrådet for mer informasjon om utlysninger.  
Oppfordrer til å bruke Forskningsrådets nettsider, nyhetsbrev og oppgitte 
kontaktpersoner. 
Kort orientering om Fellesløftet.  

 
Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering 
 
33-2021 Budsjett forskning og innovasjon 2022 
 
Kommentarer til saken: 

- Andel ledige midler til flere satsinger innen klinisk forskning i perioden er 
relativt liten slik det fremgår av forslaget, men ledighet i andre midler gjør at 
budsjettposten vil kunne bli styrket vesentlig i 2022 (se vedtakspunkt 3). 

- Andelen midler til infrastruktur for klinisk forskning i HFene er 7 mill kr i 2022, 
da de 5 mill kr som USAM tidligere har holdt tilbake til strategiske satsinger 
knyttet til ny strategi, legges til denne posten på 2 mill kr for 2022. 

- Psykisk helse og rus er et område som er prioritert i strategien. Det må arbeides 
videre med hvordan dette skal skje i kommende periode. Eksisterende 
miljøstøttesatsing psykisk helse og rus går ut 2022. 

- Budsjettforpliktelsen til større flerårige satsinger er høy, og det var ønsket at 
denne ikke ble låst for hele perioden. Det ble foreslått et tilleggspunkt, 
vedtakspunkt 5, som ivaretar dette synspunktet.  

 
Samlet forslag til vedtak ble enstemmig godkjent i møtet.   
 
Vedtak:   

1. USAM tar prioriteringene til RHF for budsjett for forskning og innovasjon 2022 
til orientering. 
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2. USAM støtter at det settes av midler til infrastruktur til klinisk forskning i alle 
sykehusforetak og apotekforetaket. 

3. Eventuelle ubrukte midler pga. fortsatt forsinkelser i prosjekter og tiltak, samt 
inndragninger, vil bli lagt til de to siste postene i budsjettet, som er midler til 
infrastruktur til klinisk forskning i helseforetak, samt midler til nye strategiske 
satsinger i perioden. 

4. USAM vedtar budsjett for forskning og innovasjon for 2022, slik det er framlagt i 
saken, med prisjustering for aktuelle tiltak fra 2021. 

5. Midlene til de store satsingene som Tromsøundersøkelsen, SAMINOR og SPKI 
settes opp med tentativt beløp for årene 2023-2025, og der endelig beløp for 
disse årene fastsettes i det enkelte års budsjettprosess. 

34-2021  Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021 – 2025  
Einar Bugge har ledet arbeidet ved UNN og orienterte i saken. 
 
Strategien kan leses her: https://unn.no/2025-ny-overordnet-unn-strategi-lansert 
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering 
 
35-2021 Etablering av NorTrials - orientering om arbeidet med oppdraget og  
  rapporten  
Siv Mørkved, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge, og leder for arbeidet 
orienterte. 
Presentasjonen følger vedlagt referatet. 
 
De regionale helseforetakene har under ledelse av Helse Midt-Norge RHF og i 
samarbeid med helsenæringen, utarbeidet en rapport som beskriver etablering av 
gjensidig forpliktende partnerskap for kliniske studier, NorTrials.  
 
NorTrials-strukturen, med ett senter ved hvert universitetssykehus, er under 
oppbygging. Koordinerende enhet er etablert ved OUS og vil ha en ledende rolle i det 
videre arbeidet. Det foreligger planer om en snarlig avklaring om hvilke tema/områder 
NorTrials-sentrene skal etableres innenfor.   
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering 
 
 
36-2021 Planlegging av forsknings- og innovasjonskonferansen 2022 – status 
USAM ble orientert om tema/innspill til konferansen som er kommet så langt i arbeidet. 
Flere aktuelle tema til konferansen ble meldt i løpet av saken/møtet: PraksisNett. 
Vurdere parallellsesjoner på utvalgte tema, eks. innovasjon. Dialog med innledere 
gjennom f.eks. speed-dating (jf. HSYK-konferansen) eller kafedialog. Praktiske 
eksempler fra andre regioner – til læring og inspirasjon: Ahus og klinisk forskning, UiO 

https://unn.no/2025-ny-overordnet-unn-strategi-lansert
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og helseinnovasjon, https://www.med.uio.no/forskning/helseinnovatorskolen/, NTNU 
og innovasjonsarena for studenter https://www.ntnu.no/mh/innovasjon  
 
Dato for konferansen blir enten 3.-4. november eller 24.-25. november 2022. 
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 
 
37-2021 Møteplan USAM 2022 
 
USAM ønsker at det ses på muligheter for å arrangere et to-dagers møte, gjerne med  
annet møtested enn Bodø/Tromsø, og ev. i kombinasjon med felles møte med SAMUT  
(samarbeidsorgan for utdanning).  
 
Vedtak: 
25. mars (Tromsø) 
1. juni (heldigitalt møte) 
21. september, med mulig utvidelse til to-dagers møte 21.-22. september.  
USAM bes om å holde av begge dagene. 
9. november (heldigitalt) 
 
 
38-2021 Eventuelt 
• 15 flere studieplasser ved medisinutdanningen ved UiT fra neste år. Totalt vil UiT nå 

utdanne 150 leger i året. 
• Mission Cancer og muligheten for å påvirke utlysningen og hvilke spørsmål det er 

viktig å forske på. Viktig å få til samarbeid på tvers av sektorer, og få med brukernes 
erfaringer. Ole Johan Borge er kontaktperson i Forskningsrådet. 

 
 
Vedlegg: 
Presentasjoner fra tematimen om PraksisNett og sak om NorTrials 
Vedtatt budsjett forskning og innovasjon, etter vedtak i sak 33-2021 

https://www.med.uio.no/forskning/helseinnovatorskolen/
https://www.ntnu.no/mh/innovasjon

