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Til stede: 
Faste representanter 

Siv Cathrine Høymork 
Leder USAM 

Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

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

Petter Øien (vara) Forskningsleder, Nordlandssykehuset HF 
Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF 
Tomas Log  Forskningsleder, Helgelandssykehuset HF 
Anne Husebekk Rektor, UiT 
Sameline Grimsgaard Dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid Prodekan forskning, Helsefak, UiT 
Geir Lorem  Prodekan utdanning, Helsefak, UiT 
Trine Karlsen Dekan, Nord universitet 

 
Observatører 

Marianne Grønsleth (vara) Norges Forskningsråd 
Renate Elenjord Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF 
Kevin Wang Studentrepresentant (med.) 
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Tove Klæboe Nilsen Forskningssjef, Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm Rådgiver, Helse Nord RHF 
Helen Sagerup Seniorrådgiver, sekretariatet for 

forskningsmidler 
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Knut Hartviksen Brukerrepresentant. FFO 
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08.30 – 09.45 Tematime 
 
Konsekvenser som følge av ny personvernforordning  
Ved Ingvild Stock Jørgensen, informasjonssikkerhetsrådgiver/jurist ved UiT  
 
Konsekvenser som følge av innføring av ny lov om forskningsetikk  
Ved Marianne Bygdnes Pettersen, rådgiver/jurist ved forskningsseksjonen, Helsefak, 
UiT 
 
Presentasjonene følger som vedlegg til referatet. 
 
Våren 2018 blir det nye regler for personvern i Norge. Da trer EUs personvernfordring i 
kraft. Målet med den nye loven er å styrke enkeltindividers rettigheter og harmonisere 
regelverket i Europa. Den generelle melde- og konsesjonsplikten forsvinner. Samtidig 
får forskningsinstitusjonene et stort ansvar for å ivareta personvernet til individene det 
forskes på. Forskningsinstitusjonene må sikre at rutiner for behandling av 
personopplysninger er i tråd med regelverket.  
 
Den nye forskningsetikkloven fra 1. mai 2017 tydeliggjør og konkretiserer 
institusjonens ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. Loven fremhever 
viktigheten av høy bevissthet om forskningsetiske spørsmål gjennom opplæring og 
forebygging av mulige brudd. Institusjonen skal fastsette retningslinjer for behandling 
av saker og ha et redelighetsutvalg som kan uttale seg i saker. Etablering av 
redelighetsutvalg kan gjøres mellom institusjoner og på tvers av sektorer. 
 
Konklusjon: 
USAM takker for meget nyttig orientering og konstaterer at det pågår mye arbeid i 
institusjonene for å forberede seg på de forpliktelser som følger av nytt lovverk.  
 
Det må sees nærmere på modell for redelighetsutvalg. Det er formålstjenlig å bygge 
videre på samarbeidet som allerede er etablert mellom UiT og UNN.  
 
 
09.45 – 13.30 Ordinært møte i USAM 
 
Sak 39-2017   Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 40-2017   Referat fra møte USAM 13.09.2017 
Referat fra møte i USAM 13.09.2017 ble sendt på sirkulasjon. En merknad ble meldt 
innen fristen. «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». 
Merknaden er referatført som et innspill i diskusjonen knyttet til sak 27-2017 
Oppdatert budsjett 2018. 
 
Vedtak: Godkjent referat tas til orientering, med tillegg av merknad til sak 27-2017. 
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Sak 41-2017   Referat- og orienteringssaker 
1. AU USAM 20.10.17. Vedlegg: Referat. Ved Siv CH. 
 
2. RHF-enes strategigruppe 25. oktober 2017. Ved Tove KN.  
NIFU-rapport - Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017. 
Forespørsel til RHF-ene om samfinansiering av en ny femårsperiode av NCMM. Det må 
presenteres et konkret forslag før det kan tas stilling til forespørselen. 
Sak om koordinering mellom regionene med hensyn til prioritering av 
helsetjenesteforskning. 
Det planlegges et nasjonalt seminar om helseforskning i spesialisthelsetjenesten i 
tilknytning til overlevering av årlig rapport fra RHF-ene til HOD i juni 2018. Helse Nord 
RHF blir medarrangør som følge av at regionen har sekretariatsfunksjonen for 
strategigruppen i 2018-2019. 
 
3. NSG AU 17. oktober 2017. Ved Siv CH. Orientering om NSG-seminar «Persontilpasset 
medisin» og status i sak om forskningsnettverk i regi av NSG. Seminar og møte avholdes 
16. november. 
 
4. Nasjonalt møte for prodekaner forskning. Ved Johanna ES, Helsefak. 
Pågående arbeid knyttet til HRCS-måling av ressursbruk til forskning. 
Samarbeid om nasjonale forskerskoler som gir muligheter på tvers av regioner. 
 
Oppfølging av Husebekkrapporten - lenke til program og påmelding: Innspillseminar 
24.november. Påmelding innen 20. november 
 
Vedtak:  
Referat- og orienteringssakene godkjennes. 
 
Sak 42-2017  Oppdatert budsjett 2018  
Saksansvar: Tove KN. 
 
Oppdatert budsjett følger som vedlegg til referatet. 
 
RHF-styrets bevilgning framkommer av styresak 109-2017, vedtatt i RHF-styret 
25.oktober 2017. Det resultatbaserte tilskuddet til forskning som tildeles Helse Nord 
over statsbudsjettet i 2018 er gått ned. Tilskuddet utgjør 70 pst. av det øremerkede 
tilskuddet og tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de siste tre års forskningsresultater, 
aggregert på RHF-nivå. Nedgangen kan skyldes at andre regioner har økt aktivitet, eller 
reell nedgang i vår region. Hvorvidt publisering av forskningsresultater skjer med 
adressering til helseforetak eller universitet kan også spille en rolle.  
 
Utviklingen i andel forskningspoeng for Helse Nord er bekymringsfull og USAM ber om 
at det blir sett på hvordan saken kan tas videre.   
 
Til budsjettsaken forelå en søknad fra Nord Universitet om støtte til ANILAB, etter deres 
innspill til budsjettet i USAMs møte 13.09.2017, i sak 27-2017.  Av diskusjonen gikk det 
frem at søknaden kan oppfattes som en søknad om midler til infrastruktur, og noen 

https://uit.no/tavla/artikkel/543110/forskning_i_skjaeringspunktet_mellom_universitet_o
https://uit.no/tavla/artikkel/543110/forskning_i_skjaeringspunktet_mellom_universitet_o
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medlemmer av USAM hadde prinsipielle innvendinger mot å tildele støtte på bakgrunn 
av en enkeltstående søknad, uten at andre miljø som kan ha tilsvarende behov har fått 
være med å konkurrere om midler.  
 
På spørsmål om det innholdsmessige i søknaden ble det presisert fra Nord universitet, 
og Nordlandssykehuset HF som er samarbeidspart, at denne søknaden er en forenklet 
søknad med forespørsel om videreføring av støtte som ble tildelt for 2017. Den er en 
kortversjon og oppdatert versjon av opprinnelig søknad fra 2016 som er langt mer 
utfyllende. Opprinnelig søknad fra ANILAB var en søknad om strategiske midler, 
saksbehandlet i USAM 06.11.16. USAM er tidligere gjort kjent med søknaden fra saken i 
2016, og søknaden ble på ny delt ut i møtet for gjennomlesning. 
 
USAMs leder påpekte at søknaden illustrerer en generell situasjon i 
budsjettsammenheng. Tildeling for ett budsjettår er ikke forpliktende med hensyn til 
videre finansiering, med mindre dette fremgår eksplisitt av vedtaket. 
 
USAMs leder anså søknaden som en søknad om strategisk støtte, som vil understøtte 
gode forskningsmiljøer og prosjekter knyttet til de to institusjonene.  
 
Dersom USAM aktivt skal støtte mer infrastruktur til forskning i helseforetakene og de 
to samarbeidende universitetene, bør det lyses ut/kunngjøres slik at alle aktuelle miljø 
kan søke. 
 
Følgende endringer i innstillingen i saken ble foreslått – og enstemmig bifalt: 

 Alternativt forslag til vedtak om ANILAB, som innebar delvis finansiering og 
spleiselag fra de to aktuelle institusjonene. 

 Etter opplysninger fra administrasjonen om ytterligere reduksjon i utbetaling av 
midler knyttet til de nye forskningsstillingene i HF-ene, pga. forsinkelser, ble 
dette beløpet ytterligere redusert for 2018 

 Øke budsjettposten til nye prosjekter i åpen utlysning med 1,1 mill kr, gitt 
forslagene ovenfor 

 Det gjenstår en mindre post som foreløpig er udisponert 
 

 
Vedtak: 
1. USAM tar orienteringen om den reelle inntektssiden i budsjettet for forskning og 

innovasjon til orientering og uttrykker bekymring for reduksjonen i inntektene.  
2. USAM vedtar utgiftsbudsjettet for forskning og innovasjon i 2018 slik det er framlagt 

med følgende endringer: 
a. Forskningsstillinger til HF-ene reduseres med ytterligere 600 000,- kroner 

pga. overførte midler knyttet til tiltakene i foretakene. 
b. Den foreslåtte strategiske bevilgningen til ANILAB ved Nord universitet 

reduseres til kr. 430 000,-. Dette beløpet bevilges under forutsetning av en 
tilsvarende finansiering fra hhv. Nordlandssykehuset og Nord universitet. 

c. Midlene til nye søknadsbaserte prosjekter økes til kr. 26 100 000,-. 
d. Ny post udisponerte midler blir på kr. 253 000. 
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e. USAM vedtar med dette et utgiftsbudsjett for 2018 som er større enn tildelte 
inntekter. Dette finansieres ved utsatte tiltak og overføring av midler i 
foretakene, som redegjort for i saksfremlegget. 

 
3. USAM anbefaler sterkt at eventuelle ubrukte midler i 2017 overføres og legges til 

forsknings- og innovasjonsbudsjettet for 2018. 
 
 
 
Sak 43-2017 Ny søknadstype «Regionalt samarbeid innen pasientnær 

klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning» 
Saksansvar: Tove KN/Helen S/Kristina L 
Vedlegg: Saksnotat 43-2017 
 
Saken har tidligere vært til grundig behandling i hhv. USAM og AU USAM, og det ble ikke 
fremmet nye momenter i møtet. 
 
Søknadstypen er på noen områder særegen sammenlignet med de andre 
søknadstypene, og det er særlig viktig at søkere er oppmerksom på hvilke krav til 
formalia som gjelder.  
 
Vedtak: 
USAM godkjenner foreliggende utlysningstekst. USAM ber om at denne bekjentgjøres på 
nyåret 2018, for å forberede aktuelle fagmiljø i god tid før søknadsfrist. 
 
 
 
Sak 44-2017 Miljøstøtte 2014 – samfinansiering mellom Helse Nord RHF, 

UNN og Helsefak   
Saksansvar: Helsefak 
 
Saken ble behandlet i tilknytning til budsjettsaken. Forslag til vedtak bygger på et 
tidligere vedtak hvor Helse Nord RHF stiller seg positiv til finansiering av år 5 under 
forutsetning av at UNN også er positiv til å bidra. 
 
Det ble også nevnt i saken at NCMM har gjort henvendelser til hhv. Helse Nord RHF og 
Helsefak i anledning forslag til finansiering av en ny femårsperiode. NCMM ønsker en 
nasjonal løsning, ved at universitetene og de regionale helseforetakene går sammen om 
videre finansiering.  Dersom saken er aktuell, i form av henvendelse og skriftlig forslag 
fra NCMM før neste USAM-møte, vil AU forberede saken.  
 
Vedtak: 
1) År 5 for støtteform 3 tildelt L Arranz samfinansieres etter samme fordelingsnøkkel 
som tidligere, dvs. 2,5 mill x 1/3 = 833.333 kr. pr part. 
2) År 5 for støtteform 2 tildelt P J Johnsen samfinansieres etter samme fordelingsnøkkel 
som tidligere, dvs. 2,5 mill x 1/3 = 833.333 kr. pr part. 
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Sak 45-2017 Miljøstøtte 2014 – prosess for midtveisevaluering av Lorena 
Arranz (miljøstøttefinansiert) 

Saksansvar: Helsefak 
 
Helsefaks forslag til evaluering er en tilpasset versjon av NCMMs evalueringsrutiner. 
Tidspunkt for oppstart av evaluering blir februar 2019.  
 
Vedtak: 
1) Prosess for midteveisevaluering vedtas som foreslått 
2) Tidspunkt for oppstart av midtveisevaluering vedtas som foreslått 
 
 
Sak 46-2017  Utlysning av innovasjonsmidler 2018 
Saksansvar: Arbeidsgruppen for regionale innovasjonsoppgaver 
Vedlegg: saksnotat 46-2017 
 
USAM er positiv til at det settes av 3 000 000 i friske midler til innovasjonsutlysning i 
2018.  
Endelig beslutning om sum til tildeling i 2018 må avventes til øvrige satsinger innen 
innovasjon på RHF-nivå er avklart. Særlig gjelder dette droneprosjektet som skal levere 
konseptfaserapport innen 31.12.2017. Dersom rapporten peker på at en videreføring av 
prosjektet innebærer et betydelig innovasjonspotensial, kan det bety tildeling av 
strategiske midler til prosjektet i 2108.  
 
USAM ønsker at utlysningen evalueres etter 3 år, dvs. etter at prosessen med å tildele 
midler for 2019 er sluttført. Da vil det foreligge erfaringer fra oppstartsåret 2017 med 
halvårseffekt, og 2018 og 2019 med helårseffekt. 
 
 
Vedtak: 
1) Utlysning av innovasjonsmidler i 2018: 

 Utlysning av innovasjonsmidler 2018 følger samme retningslinjer som i 2017. 
 Sekretariatet gis i oppgave å ferdigstille utlysning i tråd med USAMs innspill, 

samt gjøre nødvendige oppdateringer og justeringer mht. praktisk informasjon. 
 Vurderingskomiteens sammensetning opprettholdes. 
 For søknader som berøres av retningslinjer for IKT, innhentes det vurderinger 

fra IKT-sjef RHF ev. tilsvarende aktør slik at denne informasjonen er tilgjengelig 
for komiteen i vurderingsmøte. 

 Vurderingskomiteen gis i oppgave å vurdere og rangere søknadene, og legge sin 
innstilling frem for Helse Nord RHF. 

 Innstillingen vurderes og besluttes godkjent av kvalitets- og forskningsdirektør i 
Helse Nord RHF, på bakgrunn av komiteens mandat og budsjettramme til 
disposisjon. 

 
2) USAM støtter arbeidsgruppens forslag om å ha innovasjon som tematime i USAM. 
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sak 47-2017  Innovasjon i utdanningen   
Saksansvar: Geir L 
Vedlegg: Fokusgruppe for innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Rapport 11. 
oktober 2017 
 
Oppsummering av rapporten ble delt ut i møtet. Rapporten tar i stor grad utgangspunkt 
i aktiviteter som allerede pågår ved institusjonen, og både Universitetet og Helsefak 
uttrykker at de er positiv til at tiltakene lar seg gjennomføre som skissert. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
  
Sak 48-2017  Brukermedvirkning i forskningsprosjekter 
Saksansvar: Helen S 
 
Brukermedvirkning i forskningsprosjekter er et område med mange problemstillinger 
og ubesvarte spørsmål. I møtet ble det understreket at dette burde være et høyst 
aktuelt tema for en masteroppgave. 
 
Det ble minnet om at nødvendige avklaringer med personvernombud må gjøres innen 
eventuelle kartlegginger gjennomføres. 
 
Det er nylig igangsatt en forskningssatsing innen pasient- og pårørendeopplæring/ 
brukermedvirkning, der forskningsleder er tilsatt. Satsingen varer i 3-5 år. Dette er et 
samarbeid mellom Helse Nord RHF, UiT og UNN (finansiert av Helse Nord/USAM). 
Mulighetene for faglig utveksling følges opp når arbeidet er kommet mer i gang. 
 
Vedtak: 
USAM takker for foreløpig orientering i saken. Saken forberedes videre av sekretariatet 
i samarbeid med USAMs brukerrepresentant. Innspill i møtet tas med i arbeidet. Saken 
realitetsbehandles i mars 2018. 
 
Sak 49-2017  Møteplan USAM 2018 
 
Vedtak: 
Møtedatoer 2018: 
Fredag 9/3 
Onsdag 6/6  
Onsdag 19/9 
Torsdag 22/11 
 
USAM ber sekretariatet se på mulighetene for å arrangere to-dagers seminar og møte, 
fortrinnsvis i juni eller september. USAM er særlig interessert i at møtet/seminaret 
legges til Finnmarkssykehuset, Hammerfest sykehus.  Orientering om 
Finnmarksmodellen og lokal omvisning/presentasjon er aktuelle tema for 
seminardelen. 
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Sak 50–2017  Eventuelt 

Helsefak arrangerer samlingsbasert opplæring for forskningsgruppeledere i 2018, og 
åpner for å ta med to eksterne deltakere. Kurset vil bli annonsert senere i november. 
 
Kvalitets- og forskningssjefen takket for seg som leder av USAM i 2017. I 2018 blir det 
ny dekan ved Helsefak som overtar ledervervet i USAM. 
  
 
 


