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Møtereferat USAM 

 
Møtetype: USAM – Samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene 
Møtedato: 6. juni 08.30 – 13.30 
Møtested: Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø 
Neste møte: 15.-16.september, Helgelandssykehuset 

 
Til stede 
Faste representanter: 

Navn  Initialer 
Rune Sundset, møteleder Helse Nord RHF RS 
Einar Bugge UNN HF EB 
Jan Terje Henriksen NLSH HF JTH 
Cecilie Javo Finnmarkssykehuset HF CJ 
Eyvind J. Paulssen UiT Norges arktiske universitet EJP 
Inger Njølstad UiT Norges arktiske universitet IN 
Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet SG 
Ingjerd Gåre Kymre Nord Universitet IGK 

 
Observatører: 

Margaret Aarag Antonsen  
(på video) 

Sykehusapotek Nord HF MAA 

Werner Johansen FFO/Regionalt brukerutvalg i Helse Nord WJ 
Hanne Husom Haukland Medisinsk rådgiver HHH 

 
Fra sekretariatet: 

Tove Klæboe Nilsen Helse Nord RHF TKN 
Helen Sagerup Sekretariatet for forskningsutvalgene i Helse Nord HS 
Vidar Anderssen Sekretariatet for forskningsutvalgene i Helse Nord VA 
Kristina Lindstrøm Helse Nord RHF KL 

 
 
Forfall 

Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø 
Tomas Log Helgelandssykehuset HF 
Hilde Jerkø Forskningsrådet 
Ida Sofie Furuholmen-Jenssen Studentrepresentant 

 

http://www.helse-nord.no/
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Agenda 
 
08.30 - 09.30 Tematime – miljøstøtte: Hva er oppnådd så langt? Videre planer. 
Presentasjoner ved Lorena Arranz og Sören Abel, begge ved Helsevitenskapelig fakultet,  
mottakere av miljøstøtte fra UiT/UNN/Helse Nord fra 2014.  
 
Presentasjonene vedlegges referatet. 
 
09.45 – 13.30 Ordinært møte 

 
Sak 10-2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
RS melder en sak til eventuelt/ tas opp i tilknytning til sak 13-2016 – henvendelse fra 
Kreftforeningen. 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 11-2016 Godkjenning av referat fra møte 14.03.2016  
Vedtak: Referat fra møte 14.03. 2016 godkjennes. 
 
Sak 12-2016 Referat- og orienteringssaker  
Skriftlig:  
1. Referat fra AU USAM 04.03.2016, 18./25.04.2016 og 23.05.2016  

Kommentarer til saken: etterspørre henvendelse til Helse Nord RHF/UiT angående 
evt. forventninger om sekretariatsfunksjon og ledelse av publiseringsutvalg for 
medisinske fag fra høsten 2016. 

2. Svarbrev til Inigo Martinez m.fl. 23.05.2016  
3. Svarbrev til Ole Petter Rekvig og kopimottakere 27.05.2016  
4.    Informasjon om implementering av vedtatt satsinger – forskerstilling pasient- og 
pårørendeopplæring og brukermedvirkning:  
Betenkning utarbeidet av UiT og Helse Nord RHF, behandles i Tilsettingsutvalget ved 
Det helsevitenskapelige fakultet 31.mai 2016  

Kommentarer til saken: notat om stilling følger som vedlegg til referat USAM 06.06 
5. Informasjon om andre strategiske satsinger i 2016, ut fra budsjettpost i USAM og 
oppdrag fra HOD eller RHF:  
Forskning på medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern – styresak 42-
2016 i RHF  
       Kommentarer til saken: USAM støtter prosessen som ligger til grunn for saken. Det 
er bra at det satses på et ph.d.-prosjekt med god kompetanse i forskergruppen, og at 
søknaden også vurderes i den åpne konkurransen. 
 
Muntlig:  
6. NSG – norsk samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten  
Møte 26.mai 2016.  
Orientering v/Rune. Referat fra møtet vil bli publisert på www.helseforsk.no  
 
Vedtak: 
Referat- og orienteringssakene godkjennes med de kommentarene som kom i møtet.  
 

http://www.helseforsk.no/


 

Sak 13-2016 Forskningsutlysningen for 2017 
 
a) Forskningsutlysningen 2017 

 Presentasjon ved Helen Sagerup, se vedlegg.  
 Søknadsveileder er revidert ut fra USAMs og AU USAMs tidligere signaler, og 

administrasjonens forslag.  
 Formaliakravene er gjennomgått i en egen arbeidsgruppa bestående av Sameline 

Grimsgaard (UiT), Tove Klæboe Nilsen (RHF), Helen Sagerup (sekretariatet) og 
Eirik Sødal Vole (rådgiver Institutt for medisinsk biologi, UIT). Forslaget fra 
gruppen er basert på nøye gjennomgang av hensikten med kravene, og 
sammenligning med øvrige RHF som har om lag de samme kravene, og 
håndtering av dem. 

 Komitesammensetning – ny sammensetning er på plass og alle komiteledere er 
rekruttert. 

 

 
Vedtak:  
1. USAM godkjenner utlysningen av forskningsmidlene for 2017 ut fra foreliggende 

forslag og med de justeringer som kom fram under behandlingen av saken i møtet.  
2. USAM vedtar forslagene til formaliakrav fra arbeidsgruppen. Dette innebærer at de 

flest formaliakravene opprettholdes.  
3. Søknadstypen startstipend utvides. Antallet startstipend økes slik at det tildeles 

inntil 6 stipend. Målgruppe: søkere fra alle HF.  
4. Uttaksperioden for stipendet settes til 1.januar – 1.september 2017, for å kunne 

søke på Helse Nords forskningsmidler. 
5. Søknadstypen ph.d.-stipend for leger i dobbeltkompetanseløp opphører. Dette 

begrunnes med at disse kandidatene like gjerne kan søke om ph.d.-stipend på 50% 
over 6 år. Dobbeltkompetansekategorien har ikke klart å nå de forskningssvake 
fagene i så stor grad som intensjonen med ordningen var, og spesialistutdanningen 
som den andre halvdelen av dobbeltkompetanseløpet skulle ivareta er under 
omlegging. 

6. Søknadstypen ph.d.-stipend for forskerlinjestudenter opphører som egen 
søknadstype, men opprettholdes ved at forskerlinjestudentene kan søke på 
ordinært ph.d.-stipend, der det øremerkes to stipend til forskerlinjestudenter 
(forutsatt god nok karakter i vurderingen). Øvrige forskerlinjesøknader i denne 
kategorien vurderes i vanlig konkurranse. 

7. Søknadstypen korttidsstipend for fullføring av doktorgrad gjelder kun for Helse 
Nord-finansierte ph.d.-studenter. 

8. Maksimalbeløpet for tildeling pr.søknad pr. år økes til kr. 1, 2 mill. Dette begrunnes i 
antatt økte kostnader til drift og utstyr generelt og brukermedvirkning spesielt. 

9. USAM innfører en øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder. Øvre grense 
settes til en totalsum på 5 millioner i støtte til både pågående og nye 
forskningsprosjekter. Ordningen gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse. 

10. Ordningen innføres fra 2017 (denne utlysningen) og har en prøveperiode på 3 år. 
Målet med ordningen å øke rekrutteringen og at flere gis anledning til å påta seg 
ansvaret som prosjektleder, samt at de beste forskningsmiljøene oppfordres til å 
søke mer eksternt.  



 

11. USAM ser behovet for å gjøre materiellet knyttet til søknad om forskningsmidler 
tilgjengelig på engelsk, eksempelvis e-læringskurset i Helseforskningsloven. Helse 
Nord RHF tar kontakt med aktuelle samarbeidspartnere med sikte på felles 
forespørsel til Kunnskapssenteret/Legeforeningen om utarbeidelse av engelsk 
versjon.  

12. Administrasjonen ferdigstiller utlysningsmaterialet i henhold til USAMs vedtak og 
forskningsmidlene for 2017 i åpen konkurranse lyses ut 20.juni. 

13. Sekretariatet for utvalgene og forskningsadministrasjonen i RHF opprettholder 
nåværende informasjonstiltak mellom utlysning og søknadsfrist, og forsterker disse 
i tråd med forelagt plan. Det vektlegges formidling av formaliakrav, kravene til 
brukermedvirkning ut fra gjeldende retningslinjer fra 2015, og de reviderte kravene 
til kvalitet og nytte i prosjektene. 

 
b) Forespørsel fra Kreftforeningen  
Forespørsel fra Kreftforeningen (i epost 31.mai/3.juni 2016) om utlysning av midlene 
fra Jakobsens legat (3,2 mill.) samtidig med at Helse Nords forskningsmidler lyses ut 20. 
juni. Kreftforeningen opplyser at de ser for seg at Helse Nord behandler søknadene i 
forbindelse med sin ordinære prosess. 
 
Vedtak: 
USAM er positiv til at utlysningen av legatmidler fra Kreftforeningen fremmes i aktuelle 
sammenhenger, men ser det ikke hensiktsmessig med en integrert utlysning. 
 
 
Sak 14-2016 Forslag om ny felles miljøstøtte  
Inger Njølstad (UiT) meldte seg inhabil i saken.  
 
Vedtak:  
1. USAM er positiv til satsingen foreslått fra K.G. Jebsen TREC-Senter for 

tromboseforskning, og ber Helse Nord gå inn på dette med de forutsetninger som er 
klarlagt i saksdokumentene.  

2. Det garanteres for et bidrag på 300 000 kr pr år fra Helse Nord RHF i en 
femårsperiode – 1,5 mill kr til sammen – til senteret av ledige midler i posten 
strategisk satsing. 

 
 

Sak 15-2016 Forslag om ny felles strategisk satsing – bioinformatikk  
Forslaget som skissert er i tråd med forskningsstrategiens satsningsområde, men saken 
i dette omfanget må sees i sammenheng med den helhetlige diskusjonen om realisering 
av forskningsstrategien.   
 
Vedtak:  
1. USAM tok saken opp til diskusjon og er positiv til forslaget.  
2. Realitetsbehandling og vurdering opp mot andre foreslåtte tiltak og budsjett for 2017 
gjøres i møte i september.  
 
Sak 16-2016 Eventuelt 
Ingen saker ble meldt som egen eventuelt-sak. 


