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Agenda 
 
Sak 21-2017   Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 22-2017  Referat fra møte AU USAM 18.05.2017 
Vedlegg: Referat AU USAM 18.05.2017 
Vedtak: Godkjent referat fra møte AU USAM 18.05.2017 tas til orientering. 
 
Sak 23–2017   Referat- og orienteringssaker   
Skriftlig: 
Møte i samarbeidsforum for samordning mellom universiteter med medisinutdanning og 
helseforetak, 28.august 2017 v/SCH.  
Muntlig:  
Planlegging oppstartseminar Husebekkrapporten v/EB og SG. Kommentar: Det vil snarest 
komme informasjon om dato for seminaret.  
 
Vedtak:  
Referat- og orienteringssakene tas til orientering  
 
 
Sak 24–2017  «Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller  

helsetjenesteforskning». Utforming av ny søknadstype og spesifikke 

krav til denne. Innspill fra AU 

Vedtak:  

1. AU USAM ber om at følgende punkter innarbeides i saksfremlegg til USAM mht. 

beskrivelse av søknadstypen og hvilke som krav gjelder for søknadstypen: 

Målsetningen med søknadstypen må fremheves ytterligere: styrke pasientnær klinisk forskning 

og helsetjenesteforskning, mer regionalt samarbeid og bidra til å bygge opp flere og/eller 

sterkere forskningsmiljø i de små helseforetakene.  

Sammenhengen mellom klinisk forskning og helsetjenesteforskning må presiseres. 

Søknadstypen åpner for helsetjenesteforskning under forutsetning av at den er knyttet til en 

klinisk problemstilling.   

Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de deltakende institusjonene og forskerne skal 

tydeliggjøres i søknaden. Det må fremgå hvilke krav som gjelder for deltakelse og forankring i 

foretaket for å legge best mulig til rette for at deltakere som inngår i prosjektet blir reelle 

samarbeidspartnere. 

 Utlysningen er åpen for alle kliniske fagområder innen spesialisthelsetjenesten. Deltakelse 
fra primærhelsetjenesten kan være aktuelt i prosjekter med tydelige samhandlingsaspekter.  

 Kun helseforetak kan være søkeinstitusjon 

 Minst tre institusjoner skal delta aktivt i prosjektet, hvorav minst en av disse skal være FIN, 
HSYK eller SANO 

 UiT eller Nord universitet kan være en av tre parter 

 AU ber om at det i saksfremlegg til USAM presenteres: 

 2 – 3 scenarier på mulige kombinasjoner av budsjettelementer basert på aktuelle 

søknadstyper, for å kunne ta stilling til fastsettelse av ev. maksbeløp. 
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Søknadstypen har til hensikt å støtte større satsinger. Lønn og frikjøp kan fort bli 
kostnadskrevende elementer i et budsjett. I tidligere diskusjoner i AU og USAM har det 
vært argumentert for at innføring av søknadstypen gjør det mulig å finansiere ett større 
prosjekt, altså at potten på 4 mill pr år tildeles ett prosjekt. Det er noe usikkerhet knyttet 
til om forskningsmiljøer i regionen kan rigge så omfangsrike prosjekter, men det kan 
forekomme hvis det er tilstrekkelig størrelse på miljøet/satsningen og ved særlig 
kostnadskrevende elementer (f.eks. utgifter til legemidler i uavhengige 
legemiddelstudier). I diskusjonen om min./maks.beløp har det vært understreket at 
søknadene uansett må være av et slikt omfang at de skiller seg ut sammenlignet med 
søknader som kommer inn under de andre søknadstypene, dvs. forutsetter budsjett på 
minimum 2 mill pr år.  Det skal være mulig å søke om lønnsutgifter, driftsutgifter, og 
midler til en viss koordinering mellom partene i prosjektet. 

Søknadstypen kan lyses ut for enten tre år, som øvrige Helse Nord-prosjekter, eller fem 
års finansiering som i det nasjonale KLINBEFORSK-programmet.  
 
Videre må det tenkes på hvor ofte det kan lyses ut, gitt at midlene bindes opp tre eller 
fem år fram i tid, og tas av de samme midlene som ellers går til øvrige søknadstyper. Det 
foreslås derfor at denne søknadstypen lyses ut annet hvert år. 
 
 Fordeler/ulemper ved hhv. 3-årig og 5-årig støtteperiode 

 Oppsummering av øvrige forslag til kriterier i programmet fra AU USAM 

2.  Saken legges fram for USAM i møte 13. september 2017. 

 

 

Sak 25-2017  Pasientdeltakelse i kliniske studier  

Saken ble tatt opp på bakgrunn av Oppdragsdokument 2017 fra HOD – tilleggsdokument fra 

28.06.17, samt oppslag i nasjonale medier og politisk oppmerksomhet om saken. 

Vedtak:  

Saken legges frem for USAM i møte 13. september 2017 med vekt på følgende momenter: 

 Forskeren har selv ansvar for å registrere/melde inn kliniske studier i ClinicalTrials.gov 

og kliniske.studier.helsenorge.no. Påminnelse om forskerens ansvar innarbeides i 

aktuelle sjekklister, rapportering, ph-d-kurs m.m., 

 Det er også en institusjonsansvar å påse at institusjonenes forskere gjør dette. 

 Klargjøre muligheter for hvordan kvalitetssikre at registrering finner sted 

 Spørsmål som angår nettsidenes drift, brukervennlighet o.l. anses for å være et nasjonalt 

ansvar.   

 

Sak 26–2017    NPU MED. Oppnevne medlem til faggruppe Radiologi 

Vedtak:  

Rune Sundset, UNN oppnevnes som medlem til faggruppe Radiologi. 
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Sak 27–2017   Forslag til saksliste USAM 13. september 2017. Beslutningssak  

Vedtak:  
Møteramme: 10.00 – 15.00, Møterom på MH-bygget, UiT MH U7.220 (Rådsrommet) 
(d) diskusjonssak 
(b) beslutningssak 
(o) orienteringssak 
 
22-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
23-2017 Godkjent referat USAM 8. juni 2017 til orientering 
24-2017 Referat- og orienteringssaker – skriftlig/muntlig:  
- RHF-enes strategigruppe 30. august 2017. TKN 
- NSG AU 7. september 2017. SCH 
- Nasjonalt møte for prodekaner forskning SL 
- Tildeling innovasjonsmidler 2017. KLI 
- RHFenes arbeidsgruppe for innovasjon -  og andre nasjonale innovasjonsgrupper. TKN 
- Regional utviklingsplan. SCH 
- Arbeidsgruppe Utdanningskapasitet og praksisplasser i Helse Nord. Orientering om status for 
gruppas arbeid. Sekretær/representant for arbeidsgruppa forespørres 
 
Tematime: Miljøstøtte psykisk helse v/Anne Høye inviteres til å orientere 
  
25-2017 Oppdatert budsjett 2018.  (o) Saksansvar: TKN 
26-2017 Forskningsstrategien – hva skal gis prioritet i 2018? (d) 
a) Tema til strategisk diskusjon:  
Toppforskning. Sameline G forbereder diskusjonsnotat 
b) Oppfølging av tiltaksliste presentert i USAM 08. juni 2017. Saksansvar: KL 
27-2017 Orientering om innkomne søknader utlysning 2018 (o) Saksansvar: HS 
28-2017 USAM organisering. Saksansvar: TKN 
29-2017 Kliniske studier og pasientdeltakelse. Saksansvar: HS 
30-2017 Utlysning og oppfølging av NSG-nettverk. Saksansvar: KL og HS 
31-2017 Utdanningssaker. Saksansvar: SCH 
32-2017 Ny søknadstype «Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning 
og/eller helsetjenesteforskning». Saksansvar: KL og TKN 
33-2017 Oppfølging av tematime ved økonomiavd. RHF om inntektsfordelingsmodellen i 
HN 
34-2017 Eventuelt 
 

 

Sak 28-2017 Eventuelt 

Einar Bugge tok opp spørsmål om mulig observatørplass fra avdelingsleder på Klinisk 

forskningsavdeling på UNN, i USAM. Dette er begrunnet med hennes posisjon som 

forskningsleder som tar saker videre, og som ellers samarbeider i regionalt nettverk med 

forskningslederne fra HF-ene og RHF. 

Konklusjon:  

AU er positiv til at Svetlana Zykova, forskningsleder UNN, kan stille som observatør i USAM.  
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Sak 29-2017 Godkjenning av vurderingskomiteene og hovedkomite 

Sirkulasjonssak. Vedtaket godkjent av AU på e-post 19. juni. 

Dokumenter i saken: Saksnotat 29-2017 Godkjenning av vurderingskomiteene og hovedkomité. 

5 vedlegg. 

Vedtak: 
AU USAM godkjenner forespurte fagfolk/forskere til å være komitémedlemmer, 
sammensetningen av de tre vurderingskomiteene, og hovedkomité. 
 


