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Saksnr.:       Referent/tlf.:     Sted/dato:  
2015/366-18   Kristina Lindstrøm/93483077  Bodø, 26.09.2016 

 

USAM. Referat 

Møtetype: USAM 
Møtedato: 15.-16. september 2016 
Møtested: Mo i Rana/Helgelandssykehuset 
Neste møte: 4. november, Tromsø 

 
Til stede 
Faste representanter: 

Arnfinn Sundsfjord, leder Universitetet i Tromsø AS 
Tove Klæboe Nilsen Helse Nord RHF TKN 
Einar Bugge Universitetssykehuset Nord-Norge HF EB 
Petter Øien Nordlandssykehuset HF PØ 
Cecilie Javo Finnmarkssykehuset HF CJ 
Tomas Log Helgelandssykehuset HF TL 
Sameline Grimsgaard UiT SG 

 
Observatører: 

Berit Nygaard Forskningsrådet BN 
Renate Elenjord Sykehusapotek Nord HF RE 
Ida Sofie Furuholmen-Jenssen Studentrepresentant (med.) IFJ 

 
Sekretariatet: 

Kristina Lindstrøm Helse Nord RHF 
Helen Sagerup. Pr. tlf. på sak  Sekretariatet for forskningsutvalgene HN 
Vidar Anderssen. Pr. tlf. på sak Sekretariatet for forskningsutvalgene HN 
Innleder: Kjetil Kvalsvik,  
på sak under tematime 

Helsefak, UiT 

 
Forfall: 

Inger Njølstad Universitetet i Tromsø 
Ingjerd Gåre Kymre Nord Universitet 

 
 
 Program USAM-møte, 15.-16.september 2016, Mo i Rana 

Torsdag 15. september  

10:00 – 12:00  Presentasjon og omvisning på Kunnskapsparken og Campus 

  http://kph.no/forside/  

  http://campushelgeland.no/  

12:00 – 12:30  Lunsj på Campus 

12:30 – 13:30  Rana Museum  http://helgelandmuseum.no/archives/category/rana  

13:30 – 16:00  Tur i Grønligrotta http://www.gronligrotta.no/gronligrotta.htm  

http://kph.no/forside/
http://campushelgeland.no/
http://helgelandmuseum.no/archives/category/rana
http://www.gronligrotta.no/gronligrotta.htm
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16:00 – 18:00  Presentasjon av lokale forskningsprosjekt på sykehuset 

20:00   Middag på Meyergården Hotell 

Fredag 16. september. Møterom Helgelandssykehuset Mo i Rana 

08:30 – 10.15 Tematime:  

- Husebekkutvalgets rapport  

- Tilgang til forskningspublikasjoner  

10:30 - 15:30       Ordinært USAM-møte. Se saksliste 

Agenda USAM 16. september 
08.30 – 10.15 Tematime 
- Husebekkutvalgets rapport v/Kjetil Kvalsvik, Helsefak/UiT, sekretær for 
arbeidet  
Ønsker å tydeliggjøre utvalgets tolkning av mandatet. Forsterket fokus på dette i det 
videre arbeidet. Utvalget jobber videre med de innspillene som har kommet i denne 
forankringsrunden. Utvalget tar sikte på å sende en utkast til ferdigstilt rapport på 
høring i løpet av okt/nov, for deretter å levere til departementet innen ny utsatt frist 
30.nov. 
 
- Tilgang til forskningspublikasjoner v/TKN 
Presentasjon vedlagt.   
 
OA-fond i regi av Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF refunderer kostnader til OA-publisering via fondsmidler. Fondet har 
utarbeidet regler for mottak av refusjon for merkostnader ved OA-publisering. 
Ordningen administreres av Vidar Anderssen/Tove Klæboe Nilsen. Ny lansering av 
fondet med oppdaterte retningslinjer vil komme, jfr. vedtatt forskningsstrategi. 
 
Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering 
Se lenke Løft for åpen tilgang til forskning. Utdrag: 
Forskningsrådet vil i perioden 2014-2019 bidra til å dekke publiseringsavgifter i 
tidsskrift med åpen tilgang (Open Access Journals) for norske forskningsinstitusjoner 
gjennom en egen støtteordning. Etter 2019 forventer Forskningsrådet at kostnader til 
publiseringsavgifter inngår i institusjonenes indirekte kostnader i FoU-prosjekter. 
 
Lenke til Forskningsrådets utlysning om midler til åpen publisering – en årlig frist som 
skal dekke midler til publisering foregående år.  
Stimuleringstiltak for åpen publisering 
 
 

Sak 17-2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

Sak 18-2016 Godkjenning av referat fra møte USAM 06.06 2016 
Vedtak: Referat fra møte USAM 06.06 2016 godkjennes.  
 

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Loft_for_apen_tilgang_til_forskning/1253997027663?lang=no
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/STIMOA/1254015735839
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AS: Spørsmål om status på henvendelsen fra Kreftforeningen. Den er håndtert i tråd 
med USAMs vedtak fra junimøtet.  
AS ønsker at det tas kontakt med Kreftforeningen for å høre om status på deres bruk av 
midlene, og eventuelt annet samarbeid. 
 

Sak 19-2016 Referat- og orienteringssaker 
Skriftlig: 
1. Referat AU USAM 29. august 
2. Referat NSG 26. mai. Referat NSG AU 13. juni 
3. Forskningskonferansen 2.-3.november. Orientering om status mht. program, 
innkomne abstracts m.m. 
Kommentarer: Innlegg fra sykehusapotek Nord HF bør tas inn i programmet. 
4. Invitasjon til SAMINOR-konferanse Tromsø 17. og 18. november, Senter for samisk 
helseforskning  
5. Referat fra dialogmøte om tilgang til tidsskrifter og andre kunnskapsressurser. 
17.08.16 
6. Referat fra møte i HO21-rådet. 
AS foreslår at USAM forelegges gjennomgang av hvordan det jobbes i rådet mht. 
satsingsområder, tiltak, arbeidsgrupper osv. Til USAM-møte 4.nov. 
 
Muntlig: 
6. Samarbeidsavtale Helse Nord RHF og universitetene. Reforhandling av avtale.  
TKN: Lagt fram til informasjon og forhåndsvarsel om at partene bør reforhandle og 
oppdatere avtalene i 2017. AS: diskusjon om HSAM/USAM bør kanaliseres inn i dette 
arbeidet. Diskusjon av saken utsettes. AS viser til dialogmøte 19.des. mellom 
toppledelsen UiT, UNN og RHF. 
7. Dialogmøte om Sentre for klinisk helseforskning for å følge opp HelseOmsorg21, 
Forskningsrådet 15. september 2016 v/TKN 
Presentasjoner/innspill til hvordan en ordning for sentre for klinisk helseforskning bør 
utformes ligger vedlagt. Arbeidet er i en tidlig fase. Behov for ytterligere avklaring mht. 
begrepsforståelse, samarbeid med næringsliv, satsingen inn mot kommunehelse-
tjenesten m.m. 
 
Vedtak:  
Referat- og orienteringssakene godkjennes med de kommentarer som fremkommer i 
møte.  
 
Orienteringssak  

Sak 20-2016 Miljøstøtte psykisk helse 
 

Oppfølging av sak 30-2014. Orientering fra UiT  

Kommentarer i saken: 

Tidsperspektiv ang. leveranse av datasett arbeidspakke 1 etterspørres. 

Aktuelt å invitere Anne Høye til tematime i USAM. 

Arbeidspakke 3. Vurdere søknad til Klinbeforsk, frist 12. okt.  
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Helse Nord RHF utsetter utbetaling av midlene til sin del ett år, pga. at postdoktor i 

satsingen ikke er utlyst ennå. 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

Vedtakssak  

Sak 21-2016 Forskningsstrategien 2016 – 2020. Tiltaksplan 
 
Vedtak: 
1. Tiltaksplanen inngår i årshjul av saker til behandling i USAM. Planen er til årlig 

revisjon i USAM og vurdering av forslag til tiltak tas inn i USAMs junimøte. 

Behandling av tiltaksplanen sees i sammenheng med budsjett til forskning 

påfølgende år og fordelingen mellom utlyste forskningsmidler og enkelttiltak. Saken 

tas opp til behandling i septembermøtet med de justeringer som evt. foreligger. 

Planen vedtas endelig i USAMs møte i oktober/november. 

2. USAM slutter seg til tiltaksplanen slik den er utformet pr. 29.08.16 med evt. 

endringer og justeringer som fremkommer i møtet. 

USAM har følgende presisering: 

- pkt. 6.2.3 f) midler tilsvarende 80 % forskerstilling til HF’ene unntatt UNN.  

Det skal primært tilsettes i hele stillinger, alternativt delstillinger ved særskilte 

behov i foretaket. 

USAM støtter at det ikke legges føringer på disponering av stillingsressursen. Det er 

HFene og deres behov som bestemmer hvordan midlene skal disponeres. USAM vil 

imidlertid understreke viktigheten av at stillingsressursens innretning er gjenstand 

for evaluering i HFet og evt. revurdering dersom det viser seg at satsingen ikke er 

går i en hensiktsmessig retning.  Formålet med ordningen er å sikre oppbygging av 

forskningskompetanse og utvikling av gode prosjekter, evt. hele forskningsfelt, i 

foretaket. Dette er en tidsbegrenset strategisk tildeling og HFene må være seg sitt 

ansvar bevisst etter utløp av strategiperioden. Kriterier for evaluering, tidspunkt for 

midtveisevaluering og indikatorer på måloppnåelse må inngå som faktorer for 

oppfølging av den satsingen som gjøres i HFet. 

- Pkt 6.3.2.a) USAM støtter utlysning av 50% metodeveileder innen helsefag, og 

100% stilling som metodeveileder innen statistikk ved KFA, som 

forskningsstøttestillinger. Det må også sørges for faglig tilhørighet til egne 

miljøer for disse stillingene.  

 

3. USAM støtter forslaget om at det opprettes en arbeidsgruppe som ser nærmere på 
hvordan innovasjonsmidlene best mulig kan benyttes, ut fra de føringene som er 
vedtatt i strategien (utlysning, strategiske tildelinger, verktøy for håndtering av 
prosjekter m.m.). AU USAM bes om å vedta sak om konkret forslag mht. 
arbeidsgruppens mandat, sammensetning, retningslinjer, tidsplan og øvrige rammer 
for arbeidet. Det anmodes om at arbeidsgruppen leverer innen 15. feb. og at saken 
legges fram for USAM i møte 9. mars. 
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Vedtakssak  

Sak 22-2016 Tentativt budsjett forskning og innovasjon 2017  
 
Vedtak: 
1. USAM vedtar det tentative budsjettet pr. 07.09.2016 med det som framkom i møtet. 
2. USAM har følgende synspunkter på bruken av tilleggsmidler som kan overføres til 

2017 (engangsmidler): 
a)     USAM er positiv til følgende forslag som var fremmet i saksframlegget. 

 USAM støtter anskaffelse og pilotering av innovasjonsverktøyet Induct med 
implementering fra høsten 2016. Helse Nords kostnader i 2016 estimeres til 
504.000 

 USAM er positiv til forespørsel om å tilføre midler til Nasjonalt senter for e-
helseforskning (NSE). Det er behov for mer informasjon om hvordan disse 
midlene tenkes anvendt før endelig vedtak fattes. Utfyllende opplysninger 
etterspørres til neste møte, og NSE inviteres til tematime i USAM-møte 
4.november for å orientere nærmere om virksomheten.  

 USAM er positiv til å støtte flere søknader om korttidsstipend for fullføring av 

ph.d-grad under forutsetning av at det er støtteverdige søknader jfr. gjeldende 

vurderingskriterier.  

 USAM er positiv til å se på mulighetene for å kunne gi finansiering til søknader 

som har fått særlig god evaluering i Forskningsrådet og EU, men ikke kommet 

med i tildelingen fra Helse Nord.  

b) USAM vil også vurdere andre tiltak som kan finansieres med de ubrukte midlene. 
 Forlenget miljøstøtte NCMM. Saksframlegg fremmes til USAM-møte 4.nov. fra 

UiT. 
 HFene og universitetene inviteres til å komme med innspill til særlige tiltak 

som ønskes finansiert. Minimumsbeløp pr tiltak kr 100 000. 
Maksimumsbeløp: 500.000. Det kan være små prosjekter, eller 
delfinansiering av infrastruktur og utstyr med kostnad under 
investeringsgrensen på kr. 100.000.  
Frist for innspill 10. oktober.  

c) USAM vil også se på muligheten for en evt. 2-3-årig plan for å bruke opp midlene, 
og ikke tildele alle midlene i 2017.  

3. USAM vil vedta endelig budsjett i møtet 4.november 2016. 
 
 

Vedtakssak  

Sak 23-2016 Bioinformatikk.  

Oppfølging av vedtak i USAM, sak 15-2016  
Vedtak: 

USAM støtter satsingen på bioinformatikk på helseområdet og finansierer et treårig 

postdoktorstipend med driftsmidler til bioinformatikk fra 2017. 
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Orienteringssak  

Sak 24-2016: Forskningsutlysningen 2017. Status innkomne søknader 
Vedlegg: Foiler oversikt over søknader til Helse Nords forskningsmidler pr. 15.09 

Presentasjon ved Helen Sagerup, se vedlegg. 

Ingen søknader om start- eller toppstipend. Hvorfor? Mulige tiltak? Til oppfølging. 

SKDE er gitt søketilgang på linje med HFene.  

USAM konstaterer at det er betydelig færre formaliafeil enn i fjor, noe som er veldig 

gledelig. Søkerne har tatt formaliakrav mer på alvor i år, og det er gjort et godt forarbeid 

med informasjon. Evt. klager må handteres etter gjeldende formaliakrav.  

USAM foreslår at prioritering av søknader mht. vekting postdoktorsøknader mot  ph.d-

søknader, jfr. formuleringen i utlysningen,  tas inn i hovedkomiteens vurderingsarbeid. 

USAMs vurdering er at ved ellers like karakterer går en søknad om postdok. foran en 

søknad om ph.d.  

Informasjon om hvordan søknadene fordeler seg etter HRCS-kategoriene oppleves som 

nyttig.  

Sekretariatet/administrasjonen berømmes for informasjonsarbeidet som er gjort i 

forkant av utlysningen.  

Vedtak:  

Saken tas til orientering 

 
 
Vedtakssak  

Sak 25-2016: Husebekkutvalgets rapport, utkast pr. 02.09.2016 
 
Vedtak:  
1. USAM slutter seg til uttalelsen fra AU USAM. 
2. Hvis det ikke foreligger utkast i rimelig tid før USAMs møte 4.november, vil USAM 
innkalles til ekstraordinært møte (en time) på Skype når høringsutkast fra utvalget 
foreligger. AU vil utarbeide skriftlig forslag til uttalelse som sendes USAM for innspill og 
vurdering.  
 
 
Orienteringssak 

Sak 26-2016 Høring nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 

forskningsresultater 

Vedtak:  

USAM sender inn følgende høringsuttalelse innen fristen 1.nov: Forslag til nye 

retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater er gjennomgått i møte i 

Universitetssamarbeidet (USAM). USAM har lest rapporten med interesse og 

konstaterer at det er et godt og grundig arbeid som ligger til grunn for rapporten. USAM 
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støtter retningen som angis i rapporten og avventer ytterligere oppfølging til resultatet 

av høringen foreligger. 

 

Sak 27-2016 Eventuelt 

1. Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag – overføring av ledelse og 

sekretariat.  Vedlegg: Mandat og retningslinjer NPU MED. Referat fra møte i NPU 

MED 21.april 2016 

Konklusjon: Saken tas til AU USAM møte 21.okt. 

2. Informasjon fra Forskningsrådet. 

3. Behandling av utdanningssaker herunder praksisplasser i 

spesialisthelsetjenesten. Sak til diskusjon i AU USAM. 

4. Årshjul for USAM. Det lages et utkast som legges fram for AU USAM.  

5. Møtekalender 2017: Tors 9. mars 2017 første møte. Tromsø. 

 


