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Møtetype: USAM 
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Til stede 
Faste representanter 

Siv Cathrine Høymork 
Leder USAM 

Kvalitets- og forskningssjef, Helse Nord RHF 

Einar Bugge Kvalitets- og utviklingssjef, Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 

Petter Øien (vara) Forskningsleder, Nordlandssykehuset HF 
Tomas Log Forskningsleder, Helgelandssykehuset HF 
Arnfinn Sundsfjord Dekan, Helsefak, Universitetet i Tromsø 
Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsefak, UiT 
Geir Lorem (vara) Prodekan utdanning, Helsefak, UiT 
Jan H. Rosenvinge (vara) Prodekan forskerutdanning, Helsefak, UiT 

 
Observatører 

Renate Elenjord Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF 
Ida S. Furuholmen-Jenssen Studentrepresentant (med.) 
Knut Hartviksen Brukerrepresentant. FFO 

 
Sekretariatet 

Tove Klæboe Nilsen Forskningssjef, Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm Rådgiver, Helse Nord RHF 
Helen Sagerup Rådgiver, sekretariatet for forskningsmidler 
Vidar Anderssen Rådgiver, sekretariatet for forskningsmidler 
Veronika Nordskag Konsulent, sekretariatet for forskningsmidler 

 
Deltok på sak 11-2017 

Kjetil Kvalsvik Avdelingsdirektør, Helsefak, UiT 
 
Forfall 

Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF 
Ingjerd Gåre Kymre Nord Universitet 
Janikke Ludt Avd.direktør, Forskningsrådet 
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Tematime:  
Økonomi: 1) Regional inntektsfordelingsmodell i HN, der utdanning og forskning er 
elementer som spiller inn, og 2) endring i momsregler som har konsekvenser for 
forskningsbudsjettet v/eieravdelingen Helse Nord RHF 
 
Konklusjon:  
Pga. tekniske problemer med fjerntilgang lot tematimen seg ikke gjennomføre som 
planlagt. 
Eieravdelingen bes om å utforme en kort skriftlig orientering om hvordan forskning og 
utdanning er håndtert i revisjonen av inntektsmodellen, og hvordan disse elementene 
påvirker fordelingen av basistilskuddet til helseforetakene. Orienteringen sendes USAM 
sammen med presentasjonene som var planlagt til dette møtet. USAMs medlemmer bes 
på bakgrunn av den skriftlige orienteringen melde fra til AU USAM 
spørsmål/problemstillinger som ønskes belyst i den videre dialogen med 
eieravdelingen. AU USAM sammenfatter innspillene, og eieravdelingen bes om å være 
fysisk til stede i junimøtet for å gjennomføre tematimen og klargjøre nevnte spørsmål/ 
problemstillinger.   
 
Saksliste: 
 
Sak 01-2017   Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 02-2017   Godkjenning av referat fra møte USAM 04.11.2016 
Vedtak: Referat fra møte USAM 04.11.2016 godkjennes. 
 
Sak 03-2017   Referat- og orienteringssaker 
Skriftlig: 
1. Referat AU USAM 21.02.2017  
2. AU NSG 20.02.2017  
3. Oppdragsdokument 2017 til foretakene.  

Vedlegg: a) krav OD forskning og innovasjon, b) krav OD utdanning  
4. Sluttrapport fra programmet "offentlig initierte kliniske studier". Lenke til 
sluttrapport KREFT 
Muntlig: 
1. Møte i RHF-enes strategigruppe 8.mars 
2. Utlysning KLINBEFORSK, søknadsfrist 30.april 2017 

Kommentar: Det tas kontakt med søkere fra egen region som ikke nådde opp i 
første utlysningsrunde for å høre om evt. behov for veiledning i forbindelse med 
innsending av ny søknad med søknadsfrist 30.april 2017. Ansvarlig: 
KLINBEFORSK-kontakt Helen Sagerup. 

3. Tildeling KLINBEFORSK 
Tildeling til sju nasjonale studier. Alle regioner har deltakende forskermiljø i alle 
prosjektene. Gledelig med en tildeling til en internasjonal hjerneslag-studie 
utgått og ledet fra vår region ved Ellisiv B. Mathiesen.  

Vedtak:  
Referat- og orienteringssakene godkjennes med de kommentarer som ble gitt i møtet.  
 

file://///BOO-RHF-FIL-01/k-ans/kli027/KREFT20112015sluttrapportendelig.pdf
file://///BOO-RHF-FIL-01/k-ans/kli027/KREFT20112015sluttrapportendelig.pdf
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Orienteringssak 
Sak 04-2017  Rapportering forskning 2016 – eRapport 
 
Presentasjonen som ble lagt frem i møtet ettersendes USAM. 
 
Kommentarer i saken:  

 Positivt at målet om å tildele 1/3 av midlene til nye prosjekter i den åpne 
konkurransen er oppnådd for 2016.  

 Det er viktig å ha oversikt over antall aktive prosjekter fordelt på de ulike 
søknadstypene. Det er ønskelig å ha tilsvarende oversikt over prosjekter med 
tildeling inneværende år og utvikling over tid. Spesielt viktig å ha oversikt over 
antall ph.d., postdoktor- og forskerstipend siden disse prosjektene i hovedsak 
utgjør lønn til forskere. USAM ber om at prosjekttypen forskerstipend 
synliggjøres bedre i figurene. 

 Har Helse Nord for få kliniske intervensjonsstudier? Spørsmålet ble diskutert, 
uten at det ble trukket endelige konklusjoner. I diskusjonen ble det også minnet 
om at eRapport kun omhandler prosjekter i den åpne utlysningen. Flere store 
studier har annen finansiering og er ikke inkludert i dette datamaterialet.  

 Andelen prosjekter med brukermedvirkning øker. I 2016 var det krav om 
brukermedvirkning i klinisk forskning og helsetjenesteforskning. Merk at Helse 
Nord har mange pågående prosjekter som ble etablert før kravene om 
brukermedvirkning ble vedtatt og implementert.  

 Oversikten over kjønns- og aldersfordeling blant prosjektledere og doktorander 
er interessant. Merk at utvalget fra egen region er begrenset. Nasjonale data 
finnes i Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten «Forskning og innovasjon 
til pasientens beste».  

 Hvis mulig ville det også vært av interesse å se oversikt over kjønns- og 
alderssammensetning av ph.d.-stipendiater som er aktive i dag. 

 
Vedtak: 
USAM tar rapporten til orientering og takker for godt utført arbeid. 
 
 
Orienteringssak 
Sak 05-2017  Oppsummering tildeling av forskningsmidler 2017  
 
Presentasjonen som ble lagt frem i møtet ettersendes USAM. 
 
Kommentarer i saken: 

 Det ble framhevet som svært viktig med en karaktergrense på 3.0, både på 
kvalitet og nytte, for at en søknad skal kunne vurderes som støtteverdig. F.eks. 
kan nyttige, men kvalitative svake prosjekter raskt møte utfordringer som 
hindrer gjennomførbarheten, noe som må unngås. USAM konstaterer at ingen 
slike studier har fått støtte, heller ikke studier som ble vurdert som kvalitativt 
gode, men som hadde svak score på nyttekriteriene.  
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 Søknader fra helseforetak og universitet fordeler seg noe ulikt innen HRCS 
forskningsaktivitet. Dette er naturlig og bunner i ulike ansvarsområder i de to 
sektorene.  

 Ingen har søkt om startstipend og toppstipend i 2017. Dette er uheldig. 
o De små helseforetakene oppfordres spesielt til å jobbe aktivt for å 

informere om og bruke muligheten til å søke startstipend, slik de har gjort 
tidligere år. 

o Alle helseforetak ble utfordret til å informere om og bruke muligheten 
som ligger i å søke toppstipend. Det ble spesielt bemerket at 
toppstipendet kan være en god mulighet for forskere til å få frikjøpt tid 
for å utvikle/forbedre søknader til for eksempel KLINBEFORSK.  

o UiT har god erfaring med at faglig ledelse tar direkte kontakt med 
forskere som er i posisjon til å utforme gode eksterne søknader, med 
oppfordring om å benytte slike frikjøpsmuligheter på en strategisk måte. 
Det ble foreslått at helseforetakene tester en slik metode.   
 

 Forsknings- og innovasjonsstrategien kapittel 6.1 angir 14 prioriterte områder. I 
strategiperioden er ingen områder fremhevet som mer prioritert enn andre. Det 
er viktig å følge med på utviklingen av hvert enkelt område, spesielt de små og 
sårbare forskningsmiljøene og øvrige data som kan leses ut av presentasjonen. 
Prioritering av konkrete områder kan muliggjøres gjennom bruk av strategiske 
midler.  

 USAM merker seg at en av vurderingskomiteene uttrykker bekymring for at det 
er få gode kliniske prosjekter, og at basalmedisinske søknader fremstår som 
sterkere (jfr.sak 06-2017).  
 

Vedtak: 
USAM tar oppsummeringen til orientering. 
 
 
Sak 06-2017  Supplering vurderingskomiteer høst 2017 
 
Vedtak: 
USAM ber AU om å supplere de tre vitenskapelige komiteene med nye medlemmer for 
høsten 2017, etter forslag fra administrasjonen/sekretariatet. 
 
 
Sak 07-2017  Tildeling ubrukte forskningsmidler 2016 til infrastruktur   
 
Oppfølging av USAM-sak 22-2016, samt AU-sak 40-2016. 
 
Kommentarer i saken: 
Det påpekes at det synes som at det har vært uklarheter i hva som har vært 
kommunisert ut til søkerne av USAMs medlemmer, og dermed hvorvidt arbeidsgruppa 
hadde forholdt seg til de beløpsgrenser som var besluttet.  
Søknaden fra Nord universitet er redegjort for som et unntak som USAM tidligere har 
godtatt.  
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Det ble påpekt at i framtidige utlysinger, som USAM vedtar utenom de ordinære 
utlysningene, må det gis tid og ressurser til at sekretariatet får utforme gode kriterier.  
Utlysningen må kommuniseres bedre og gå som en separat forsendelse i linja, i tillegg til 
at USAMs medlemmer tar det gjennom linja i egen organisasjon.  
 
Vedtak: 
Komiteen nedsatt av AU USAM har levert innstilling av søknader om ubrukte 
forskningsmidler. Se e-post av 16.12.2016. Tildeling av midler skjer i tråd med de 
vurderinger som USAM har sluttet seg på sirkulasjon på e-post.  Det kom ingen 
merknader innen fristen som var oppgitt, hvilket innebærer følgende tildeling:  
 
1. Søknad Anilab. Strategisk styrking og videreføring av dyreforsøkslaben. 
Anilab har levert utfyllende informasjon iht. komiteens spørsmål og søknad innvilges 
med 1,511 mill kr i 2017. 
 
2. Søknad UNN. Oppgraderinger og forsterkninger av Forskningsposten 
Søknaden innvilges med inntil 280 000 kr. 
 
3. Søknad NLSH. Innkjøp av utstyr til forskningslaboratoriet 
Søknaden innvilges med 1 752 500 kr. 
 
Totalsum for søknader som innvilges er 3 543 500 kr. 
 
Følgende søknader avslås:  
- Sykehusapotek Nord. 2 søknader 
a) Stabilitetsstudie av smertebehandlinger 
b) Kvalitetsmålinger knyttet til samstemming av legemiddellister  
Søknadsbeløp: 637 000 kr (henholdsvis 137 000 kr og 500 000 kr)  
- Nord Universitet. Søknad om midler til infrastruktur 
Søknadsbeløp: 2,290 mill. kr.  
- Finnmarkssykehuset. Søknad om ekstra driftsmidler til forskningsprosjekt 
Søknadsbeløp: 300 000 kr.  
 
Vedtaket forutsetter endelig avklaring med økonomiavdelingen om at ikke kostnadene 
knyttet til utstyr må håndteres som investeringskostnader. 
 
 
Sak 08-2017  Innovasjon og bruk av innovasjonsmidlene. Underveisrapport 
fra arbeidsgruppe innovasjon, herunder forslag til utlysning 2017. Informasjon 
om pilotprosjekt «Droner i helsemessig beredskap i Nord» 
 
Vedtak: 
1) USAM godkjenner forslag til utlysning av innovasjonsmidler med de endringer i 

utlysningsteksten som man ble enige om i møtet. Endelig utlysningstekst sendes 
USAM før den lyses ut. 

 
2)  Arbeidsgruppen og administrasjonen i RHF gis i oppgave å ferdigstille utlysning iht. 
følgende tidsplan: 
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3.april:  kunngjøring av utlysning 
15.mai: søknadsfrist 
20.juni: tildeling foreligger 
 
3) Arbeidsgruppen jobber videre med oppgavene iht. mandatet og utformer forslag på 

følgende punkter til USAM-møte 8.juni: 
 Plan for implementering av felles regionalt verktøy for administrasjon og 

oppfølging av innovasjonsprosjekter som inkluderer alle HF 
 Plan for hvordan øke kunnskapen om forskningsbasert innovasjon blant både 

forskere, ledere og andre relevante aktører i foretakene i regionen, og på den 
måten bidra til å stimulere til gode nettverk og sterkere innovasjonskultur 

 
4) USAM tar til orientering at kr 695 000 av innovasjonsmidlene anvendes til det 

strategiske prosjektet «Droner i helsemessig beredskap i Nord».  
 
 
Sak 09-2017  Forskningskonferansen 2016. Evaluering  
 
Vedtak: 

1. USAM tar evalueringen til etterretning. 
2. USAM innstiller på at neste konferanse arrangeres i 2019 eller 2020, og foreslår 

en treårig syklus på regionale helseforskningskonferanser framover. 
 
 
Sak 10-2017  Årshjul USAM og AU USAM 
 
Vedtak: 
USAM vedtar årshjul for saker til behandling i USAM og AU USAM med følgende tillegg:  
RHF-enes strategigruppe for forskning og nasjonalt møte for prodekaner forskning tas 
inn som faste referat- og orienteringssaker. 
 
 
Sak 11-2017  Husebekkutvalgets rapport 
Innledning ved Kjetil Kvalsvik, avd.dir., Helsefak 
Lenke til rapport 
 
Presentasjonen legges ved referatet. 
 
Kommentarer i saken: 
Oversikt over tiltak som har hatt god effekt i regionen (eksempelvis samarbeid om 
funksjoner) vil være nyttig i det videre arbeidet med forbedringsområder. Samme 
gjelder beskrivelse av områder hvor det bør utformes tiltak. Viktig å innhente 
informasjon og innspill fra de som er berørt av problematikken. Også tidligere notat 
som er gjort i saken kan nyttiggjøres i denne sammenhengen.  
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf
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Vedtak: 
USAM vedtar at det innen utløpet av 2017 skal foreligge en tiltaksliste som følger opp 
problemstillinger regionalt som beskrevet i Husebekk-rapporten. Innspill fra 
vitenskapelig personale og andre relevante aktører skal tas med. Det skal arrangeres et 
innspillseminar. UiT og UNN tar ansvar for å arrangere dette til høsten, i dialog med 
Nord universitet og øvrige HF. 
 
 
Sak 12-2017  Gjennomføringsgrad for ph.d-stipendiater ved Helsefak som 
er finansiert av HN og ansatt i helseforetak – hvordan kan/bør foretakssiden og 
fakultetet samarbeide for at flere gjennomfører på normert tid?  
 
Vedtak: 
USAM gir sin tilslutning til at fakultet og helseforetak sammen utvikler tiltak for å 
redusere frafall og forsinkelser hos foretaksansatte stipendiater.  
 
 
Sak 13-2017  Gjennomgang av instruks om Helse Nords forhold til 
universiteter og høgskoler med hensyn til ivaretakelse av utdanningssaker 
(datert 23.05.2013)  
 
Formålet med saken er en gjennomgang av instruksen med særlig vekt på 
samarbeidsorganets ivaretakelse av utdanningssaker, og hvorvidt det er behov for å 
legge frem et forslag til revidert mandat for USAM mht. organisering og 
arbeidsoppgaver. Saken krever grundig saksforberedelse og settes opp til 
realitetsbehandling i USAMs junimøte. USAM må forelegges et skriftlig saksfremlegg 
som gir en oppsummering av USAMs tidligere gjennomgang av instruksen, og hva som 
er bakgrunnen for en evt. revisjon av mandatet samt forslag til prosess i respektive 
organer for forankring av beslutning. Revidert mandat, sammensetning m.m. skal 
endelig vedtas i styret for Helse Nord RHF. USAM vil også ha behov for en skriftlig 
redegjørelse av hvordan andre regioner har løst saken.  
 
Vedtak: 
Saken settes på agendaen til USAMs møte 8. juni og behandles av AU først. Arnfinn i 
samarbeid med Tove forbereder saken til AU.  Det må oppsummeres hvordan USAM har 
behandlet og forholdt seg til gjeldende instruks og mandat for USAM tidligere, og 
hvordan utdanningssakene tidligere har vært løst.  
 
 
Sak 14-2017  Eventuelt  
 
Ingen saker ble meldt under eventuelt. 


