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Referat 

 
Møtetype: Helse Nords Tildelingsutvalg for utlyste forskningsmidler 
Møtedato: 30.11.2021 
Møtested: Sjøgata 10, Bodø/Teams 
Neste møte: 29.11.2022 

 
Til stede 

Navn 
Tilstede faste medlemmer: 
• Jon Tomas Finnsson, Helse Nord RHF - leder av utvalget 
• Hanne Husom Haukland, Helse Nord RHF  
• Elin Gullhav, UNN HF (deltok via Teams) 
• Camilla Brekke, UiT Norges arktiske universitet 
• Steinar Paulsen, UiT Norges arktiske universitet 
• Ketil Eiane, Nord universitet (deltok via Teams) 
• Ole-Marius Minde Johnsen, observatør. Oppnevnt av Regionalt 

brukerutvalg (deltok via Teams) 
 
Fra administrasjonen møtte:  

• Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF – leder av sekretariatet for 
Tildelingsutvalget 

• Kristina Lindstrøm, Helse Nord RHF, sekretariatet for 
Tildelingsutvalget  

• Helen Sagerup, UNN HF, sekretariatet for Helse Nords 
forskningsmidler  

• Vidar Anderssen, UNN HF, sekretariatet for Helse Nords 
forskningsmidler 
  

 
 
 
SAK 01-2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, med tillegg av én sak til eventuelt. 
 
 
 

mailto:postmottak@helse-nord.no
http://www.helse-nord.no/


 

SAK 02-2021 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) Et medlem (Jon Tomas Finnsson) er inhabil i tilknytning til ett tidligere 
innvilget prosjekt (HNF1566-21). Dette er redegjort for og håndtert ved 
tidligere tildeling, og gjelder således ikke reell tildeling i dagens møte. 

 
b) Et medlem (Hanne Husom Haukland) er inhabil i tilknytning til to tidligere 
innvilgede prosjekter (HNF1567-21 og HNF1482-19). Dette er redegjort 
for og håndtert ved tidligere tildeling, og gjelder således ikke reell tildeling 
i dagens møte. 
 
c) Jon Tomas Finnsson er inhabil i tilknytning til en ny søknad ID 30604. 
 
d) Ole-Marius Minde Johnsen er inhabil i tilknytning til en ny søknad ID 31136.  

 
e)  Ingen øvrige medlemmer melder inhabilitet i behandling av og beslutning om 
tildeling av prosjektmidler til forskning. 

 
 
 
SAK 03-2021 Tildeling av forskningsmidler for 2022 
 
Vedtak: 
1. Det bevilges midler til alle områder som følger: 

a) Midler til tidligere innvilgede prosjekter på 87,7 mill. kr 
b) Midler til nye prosjekter på 20,2 mill. kr innen budsjett gitt av USAM, fordelt 
slik:  
• 616 491 kr til startstipend for kandidater til ph.d. eller postdoktor (to 

stipend) 
• 1 180 000 kr til korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad (to stipend) 
• 1 361 000 kr til utenlandsstipend for postdoktorer (fire stipend) 
• Resterende beløp til støtteverdige søknader innen de øvrige utlyste 

søknadstypene. 
 
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. eller postdoktor (to) og 
korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad (to) innvilges, jf. egne budsjettposter for 
disse. 
 



 

4. De støtteverdige søknadene for to forskerlinjestudenter, og fire utenlandsstipend for 
postdoktorer, innvilges, jf. øremerking av disse gruppene i utlysningen. 
 
5. Øvrige søknader til og med rang 21, samt søknad med rang 29 og 33, gis midler i tråd 
med den økonomiske rammen vedtatt av USAM. Samlet sett oppfyller denne tildelingen 
prioriteringene i strategien. 
 
6. Tildelingsutvalget konstaterer at det med dette tildeles midler til forskning innen 
Helse Nords prioriterte områder, jf. forskningsstrategien. Utvalget merker seg også 
hovedkomiteens bekymring over forskningssvake områder, og ber Helse Nord RHF og 
USAM vurdere virkemiddelbruken for å styrke svake forskningsmiljø, og da i særlig 
grad psykisk helse og rus. Utvalget viser til satsingen på klinisk forskning i 
helseforetakene og ser positivt på at det gjøres et systematisk arbeid for å integrere 
forskning i pasientbehandling, for bedre innarbeidelse av klinisk nytte og kliniske 
problemstillinger i forskningen. Utvalget ser positivt på at søknadene samlet sett er av 
bedre kvalitet sammenlignet med tidligere år, og anbefaler fortsatt fokus på 
kvalitetshevende tiltak. 
 
 
SAK 04-2021 Møteplan 2022  
 
Vedtak:  
Dato for møte i Tildelingsutvalget fastsettes til 29. november 2022.  
 
 
SAK 05-2021 Eventuelt 
  
Tildelingsutvalgets oppgave, mandat og UiTs rolle - meldt av Steinar Paulsen. 
  
Helse Nord RHF redegjorde for saken. Tildelingsutvalget ble opprettet i 2010, som et 
tillegg til USAM. Det vises til gjennomgang i formøte 18.11.2021 og i saksframlegg i sak 
03-2021. 
 
Tildelingsutvalgets oppgave og mandat er vurdert i forbindelse med organisering av 
samarbeidsorganene mellom Helse Nord og universitetene innen forskning, sist 
revidert i styresak 73-2018. Utvalget er opprettholdt for å sikre habilitet i tildelingen.  
UiTs rolle er, sammen med Nord universitet, å ivareta representasjon fra 
kunnskapssektoren i utvalget jf. instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
sammensetning av samarbeidsorganet. Administrasjonen vil gjennomgå sakspapirer 
tilknyttet Tildelingsutvalget, for å sikre at det blir tydelig formidlet hvilke forventninger 
og oppgaver som er lagt til utvalget. 


