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Referat USAM 13. september 2017 

Møtetype: USAM 
Møtedato: 13. september 2017 kl. 10.00 – 15.00 
Møtested: Rådsrommet på MH-bygget, Universitetet i Tromsø  
Neste møte: 9. november 

 
   

Tematime:  
Anne Høye, professor ved Institutt for klinisk medisin, UiT, var invitert til å orientere 
om miljøstøttesatsing psykisk helse. 
 
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet 
Hensikten med miljøstøttesatsningen har vært å bygge forskningsmiljø og etablere 
forskningsaktivitet i psykisk helse/rusfeltet med forankring mot klinisk virksomhet 
Høye la vekt på at intensjonen med stillingen er god, men at arbeidet har vært krevende 
med mange store oppgaver. Det har også vært utfordrende å rekruttere øvrig 
kompetanse etter opprinnelig plan. USAM fikk en grundig orientering om hva som er 
oppnådd, hvilke aktiviteter som har vært krevende og hva som er planer videre. 
 
Konklusjon: 
USAM takker Anne Høye for orienteringen 
 
 

Agenda USAM 
Sak 24-2017   Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med følgende merknader: 
Orientering om regional utviklingsplan behandles som egen sak (sak 37-2017).  
Forskningsleder Svetlana Zykova deltar i USAM som observatør fra UNN. Forespørsel 
fra UNN ble godkjent i AU USAM 28.08.17. 
 
 
 
Sak 25-2017   Referat fra møte USAM 08.06.2017 
Referat fra møte i USAM 08.06.2017 ble sendt på sirkulasjon. En merknad ble meldt 
innen fristen. Gjelder spørsmål vedrørende opptak til ph.d.-programmet og tas opp i sak 
28-2017 b).  
 
Vedtak: Godkjent referat tas til orientering. 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no
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Sak 26-2017   Referat- og orienteringssaker 
1. AU USAM 28.08.17. Vedlegg: Referat 
2. RHF-enes strategigruppe 30. august 2017. Tove KN 
Hovedsaker: strategi for åpne forskningsdata, helseanalyseplattformen, 
helsedatautvalget, ny forskingsetikklov, og kliniske studier på helsenorge.no 
3. NSG AU 7. september 2017. Siv CH 
Hovedsaker: Utlysning av forskningsnettverk i regi av NSG fra 2018. Åpent seminar 16. 
november under planlegging. Tema persontilpasset medisin. 
4. Nasjonalt møte for prodekaner forskning. Sameline G 
Helseinnovatørskolen del 2 under oppstart. 
http://www.med.uio.no/english/research/school-of-health-innovation/about/ 
Pågående prosjekt om forskningsetikk og personvern. Johanna Sollid er kontaktperson. 
Aktuelt tema til marsmøtet 
5. RHF-enes arbeidsgruppe for innovasjon -  og andre nasjonale innovasjonsgrupper. 
Tove KN 
Konstituerende møte i RHF-enes arbeidsgruppe for innovasjon 15.08.17. Tove KN og 
Haakon Lindekleiv representerer HN. 
Nasjonal arbeidsgruppe - pilotering av indikatorer for måling av innovasjon i 
helseforetakene. Tove Normann deltar fra Helse Nord. 
6. Tildeling innovasjonsmidler 2017. Kristina L 
Det ble tildelt midler til fem innovasjonsprosjekter hjemmehørende ved hhv. UNN 
Harstad, Finnmarkssykehuset, UNN Narvik og to ved UNN Tromsø. Lenke til nyhetssak.   
USAMs arbeidsgruppe innen innovasjonsområdet jobber videre iht. gruppens mandat 
og oppgaver, herunder evaluering av årets utlysning av innovasjonsmidler. 
7. Arbeidsgruppe «Utdanningskapasitet og praksisplasser i Helse Nord». Orientering om 
status ved arbeidsgruppens sekretær, Tove Engum, UiT.  
Mandat: 
1. Analysere og beskrive behovet for praksisplasser med utgangspunkt i nåværende 
dimensjonering av helsefaglige utdanninger ved UiT og Nord Universitet.  
2. Foreslå prosedyrer for hvordan antall praksisplasser fordeles og justeres. 
3. Gi anbefalinger til løsninger. 
Gruppa forventer å ha ferdigstilt sitt arbeid i løpet av oktober. USAM ber om at gruppen 
presenterer anbefalinger til løsninger i USAMs møte i Bodø 09.11.17. 
 
Vedtak:  
Referat- og orienteringssakene ble godkjent med de kommentarene som fremkom i 
møtet.  
 
 
Sak 27-2017  Oppdatert budsjett 2018  
Saksansvar: Tove KN 
 
Tentativt budsjett er basert på en stipulering av inntekter. USAM må være forberedt på 
at det i realiteten kan bli mindre inntekter og at ikke alle tiltak kan realiseres som 
beskrevet. Helse Nord RHF understreker at det jobbes kontinuerlig for å opprettholde 
rammen som ligger i budsjettet.  
 

http://www.med.uio.no/english/research/school-of-health-innovation/about/
https://helse-nord.no/nyheter/nyheter-forskning/disse-innovasjonsprosjektene-fikk-stotte-fra-helse-nord
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Nord universitet og Nordlandssykehuset ber om at administrasjonen frem til møtet 9. 
november ser på muligheten for å videreføre støtten til ANILAB også i 2018. Tiltaket 
har stor strategisk betydning og utgjør en sentral samarbeidsarena». 
 
Vedtak: 
1. USAM tar orienteringen om tentativt budsjett pr dato til etterretning. 
2. USAM vil sterkt anbefale at eventuelle ubrukte midler i 2017 overføres og legges til 
forsknings- og innovasjonsbudsjettet for 2018. 
3. USAM ber administrasjonen følge opp budsjettarbeidet og legge fram endelig forslag 
til budsjett i USAM 9. november. 
 
 
Sak 28-2017  Forskningsstrategien – hva skal gis prioritet i 2018? 
a) Tema til strategisk diskusjon: Toppforskning. Saksansvar: Sameline L og Johanna ES  
Presentasjon ved Johanna S. legges ved referatet.  
 
USAM diskuterte satsningen fra Forskningsrådet Forskningssentre for klinisk 
behandling (FKB). Forskningsrådet melder at senterordningen skal prøves ut på 
temaområdet sykdommer som rammer sentralnervesystemet, særlig ALS, MS og 
Alzheimer (demens), forutsatt at det bevilges ytterligere midler i kommende 
statsbudsjetter. Utlysningen er tentativ med søknadsfrist 25.04.2018.  
 
Fristen er knapp og USAM ser det ikke som hensiktsmessig å iverksette nye tiltak for å 
støtte ev. søknadsprosess i 2018 (og ingen grupper/forskere har søkt toppstipend fra 
Helse Nord for 2018 for å posisjonere seg). I et fremtidig perspektiv er USAM opptatt av 
å styrke fremragende forskningsgrupper i regionen med klinisk forskningsprofil, og ser 
behov for å ha en grundigere diskusjon om hva som mer konkret søkes oppnådd med en 
slik satsning og hvilke tiltak – og miljøer - som er aktuell. 
 
Helsefak bes om å forberede saken til neste møte basert på innspill og spørsmål som 
kom fram under diskusjonen, herunder bl.a.: 

 På hvilken måte er en senterstruktur som FKB interessant for vår region og 
hvordan kan ev. miljø best posisjonere seg for en slik utlysning?  

 Hvilke tiltak er relevante og hva kan USAM bidra med? 
 Hvordan nyttiggjøre seg ressurser og eksisterende miljø i regionen? 
 Hvordan er mulighetene for å påvirke utlysningen i en retning som er 

interessant for vår region? 
 

b) Oppfølging av forslagsliste – forskning i mindre foretak - presentert i USAM 
08.06.2017. Saksansvar: Kristina L 
 
Vedtak: 
1. USAM er positiv til at det gjøres et forberedende arbeid for hvordan det i regionen 
kan legges til rette for fremragende forskningsgrupper med klinisk forskningsprofil, 
knyttet til Forskningsrådets nye ordning for forskningssentre for klinisk behandling. 
Helsefak forbereder saken til USAMs møte i november. 
 
2. Tiltaksliste justeres og iverksettes. Legges ved referatet. 
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3. Angående pkt. 9 i tiltakslisten og endring av retningslinjene for opptak av ph.d.- 
student og tilgang til kurs: UiT stiller seg positiv til å finne løsninger for de det gjelder, 
og imøteser skriftlig henvendelse fra Finnmarkssykehuset. Henvendelsen kan sendes 
UiT ved Johanna Sollid og Jan Rosenvinge (prodekaner for forskning og ph.d.-
utdanning). 
 
Sak 29-2017  Orientering om innkomne søknader utlysning 2018 
Saksansvar: Helen S 
Presentasjonen legges ved referatet. 
 
Kort oppsummering: 
Totalt 163 søknader er mottatt til vurdering til forskningsmidler i Helse Nord for 2018 
I år, som i fjor, er det ingen søknader på søknadstypen toppstipend.  
Det kom inn to søknader på startstipend for å skrive søknad om regionalt samarbeid 
innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning. 
Søknadsmassen domineres som tidligere år av søkere fra UNN og UiT.  
Det foreligger ingen søknader fra Helgelandssykehuset, heller ikke Nord Universitet. 
Sekretariatet melder om godt oppmøte på informasjonsmøtene som ble avviklet før 
sommeren, og betydelig færre på møtene i august.  
Tre av fire møter ble gjort tilgjengelige via Skype/videokonferanse. 
12 søknader er pr. dags dato avvist på bakgrunn av formaliafeil. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
Diskusjonssak 
Sak 30-2017 Organisering av samarbeidet mellom Helse Nord RHF og 

universitetene (samarbeidsorgan) 
Saksansvar: Tove KN 
 
USAM forespørres om å komme fram til en anbefaling til styret i Helse Nord RHF om 
hvordan samarbeidet skal organiseres videre. Dette skal også være forankret i 
styringslinjen ved universitetene. Hovedspørsmålet er om USAM skal utvides til å 
ivareta alle saker innen forskning, innovasjon og utdanning, eller om det skal etableres 
et nytt samarbeidsorgan for utdanningsaker. Dette kan gjøres på flere måter.  
 
Saken vil utredes videre med formål om å legge fram en komplett sak, der det tas inn 
beskrivelse av organiseringen fra de to manglende regionene (Vest og Sør-Øst). Etter 
interne avklaringer i RHF, særlig mht. utdanningsoppgavene, vil det også legges fram 
anbefalt løsning sett fra RHF-ets side. 
 
Vedtak: 
1. USAM tar orienteringen til etterretning 
2. USAM har ingen nye innspill på dette tidspunkt, og venter til AU har behandlet en 
komplett utredning i saken. 
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3. USAM gir AU i oppgave å behandle saken. Behandling i AU, som også er sammensatt 
av både HF- og universitetsrepresentanter, anses dermed som forankring i begge 
sektorer, i dette arbeidet. 
4. Saken forberedes av RHF-administrasjonen til AU, som vil innstille på hva som blir 
den konkrete anbefalingen om ny organisering. 
5. Vedtak fra AU i saken tas deretter opp i USAM før endelig anbefaling går til RHF-
styret som beslutter hvordan samarbeidet skal organiseres.  

 
 
Sak 31-2017  Utlysning og oppfølging av NSG-nettverk 
Saksansvar: Kristina L og Helen S 
 
Forskningsnettverk i regi av NSG, samfinansiert av RHF-ene og universitetene, vil bli 
lyst ut i 2018. Region midt har påtatt seg oppgaven med å lyse ut alle tre nettverkene. 
Følgende tema er søkbare: 
Persontilpasset medisin 
E-helse/big data 
Antibiotikaresistens/infeksjonsmedisin 
 
Prosessen for oppfølging av nettverkene er ikke helt klarlagt, men det er sannsynlig at 
region nord vil kunne få delansvar for dette. 
 
Nettverkene lyses ut med en varighet på tre år, med mulighet for tre års forlengelse. 
USAM og aktuelle miljø i regionen vil bli orientert når utlysning foreligger. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
sak 32-2017  Kliniske studier og pasientdeltakelse 
Saksansvar: Helen S 
 
Formålet med saken var å gjøre USAM kjent med at det foreligger nytt oppdrag fra HOD 
når det gjelder pasientdeltakelse i kliniske studier og hvilke implikasjoner dette har. 
USAM vil bli gjort kjent med hvordan RHF-et viderefører kravet til HF-ene når dette er 
klart. 
 
Vedtak: 
USAM tar saken til orientering. 
 
 
Sak 33-2017  Utdanningssaker 
Saksansvar: Siv CH 
 
Orientering om omlegging av spesialistutdanning, LIS 2 og 3, noe som innebærer 
omfattende forberedelser i RHF-et og HF-ene.  
RHF og UNN er i dialog om hvordan dette skal gjøres. 
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Innen 1.mars 2019 skal utdanningssystemet være rigget om, ved at HF-et overtar 
ansvaret for å forestå utdanning av spesialistkandidater. Alle HF må ha søkt og blitt 
godkjent innen de spesialiteter de skal utdanne.  
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 
 
 
Sak 34-2017  Ny søknadstype «Regionalt samarbeid innen pasientnær 

klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning» 
Saksansvar: Tove KN, Helen S og Kristina L 
   
USAM var særlig opptatt av hvordan forankre prosjektet i de mindre HF-ene for at 
samarbeidet skal bli reelt og at det skjer en faktisk kompetansebygging i foretakene. 
 
USAM understreker at aktivt samarbeid innebærer aktive forskere i alle institusjonene 
som deltar i prosjektet.  
 
Krav om egenandel fra foretakene ble foreslått fra UiT som et virkemiddel, og krav til 
partnerne i prosjektene. Denne kan ta form av infrastruktur og/eller økonomiske 
bidrag. Egenandel kan ha en positiv forankringseffekt ved at foretakene aktivt må 
uttrykke at de ønsker å investere i prosjektet. Samtidig kan det vise seg problematisk å 
definere og handheve et unisont krav om egenandel, samt at det kan være ulik 
oppfatning av hva som er forstå som egenandel. 
 
USAM ser av budsjetteksemplene som ble lagt fram at det kan være hensiktsmessig å 
lyse ut søknadstypen med en angivelse av forventet tildelingsramme for prosjektet. 
Søkebeløpet må være mellom 2 og 4 mill. pr. år.  
 
Vedtak: 
1. USAM tar oppsummeringen av allerede vedtatte kriterier for søknadstypen til  
orientering.  
2. Søknadstypen lyses ut i 2018, med tildeling fra 2019. I utgangspunktet går USAM inn 
for utlysning annet hvert år, men med mulighet for å vurdere dette underveis ut fra 
resultater og økonomiske forutsetninger.  
3. USAM er opptatt av å innhente ytterligere synspunkter fra de mindre foretakene når 
det gjelder tilrettelegging for regionalt samarbeid. Forskningslederne i FIN, HSYK og 
SANO bes om å komme med innspill som kan bidra til at søknadstypen støtter opp 
under kompetanseoppbygging i de mindre foretakene. Det vises til punktene i 
saksframlegget om aktuelle elementer for innspill. Informasjonen må foreligge til AUs 
møte i medio oktober, da målet er at AU skal utforme resterende kriterier for 
søknadstypen. 
4. USAM forelegges et ferdig utarbeidet forslag til hvilke kriterier som skal gjelde for 
søknadstypen i novembermøtet, og fatter vedtak i saken. Deretter bekjentgjøres 
utlysningen, selv om søknadsfristen er 1.september 2018, slik at søkerne har god tid på 
å planlegge prosjektene og planlegge en god søknad. 
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Sak 35-2017 Oppfølging av USAM tematime om inntekts-

fordelingsmodellen i Helse Nord 
Etter avtale foreligger notat til USAM fra økonomidirektør Helse Nord RHF vedrørende 
inntektsfordelingsmodellen og forskningsaktivitet. 
 
Vedtak: 
USAM konstaterer at det fortsatt er behov for ytterligere informasjon om hvordan  
forskningsaktivitet påvirker inntektsfordelingsmodellen. Saken vurderes fulgt opp på  
USAMs møte i Bodø i november. 
 
 
Sak 36-2017  Søknad om omgjøring av postdoktorstipend i bioinformatikk 
til ph.d.-stipend 
Saksansvar: Sameline G 
 
Vedtak:  
USAM har ingen innvendinger mot at innvilget postdoktorstipend i bioinformatikk med 
tilhørende driftsmidler omgjøres til en ph.d.-stipend forankret i «Genomics Support 
Center Tromsø» ved IKM, Helsefak.   
 
 
Sak 37–2017   Regional utviklingsplan i Helse Nord 

Saksansvar: Siv CH 

Presentasjonen legges ved referatet. 
 
Forprosjekt er under utvikling og skal fremmes som sak til RHF-styret i oktober 2017. 
Forprosjektet skal i hovedsak se nærmere på organisering og hva som skal utgjøre 
hovedbolkene i dokumentet.  
 
Saken om utarbeidelse av regional utviklingsplan vil også bli tatt opp i USAM under 
arbeidet med hovedprosjektet, og USAM vil da gis anledning til å komme med innspill 
innen forskning, utdanning og innovasjon. 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 
 
Sak 38 – 2017 Eventuelt 
 
Ingen saker meldt under eventuelt 


