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Inviterte gjester på sak:  
Sameline Grimsgaard og Inger Njølstad (tematime), Tove Normann (09-2018),  
Tove Engum (10-2018) og Rune Sundset (11-2018). 
 

08.00 – 09.15 Tematime: Befolkningsundersøkelser 
To prosjekter ble presentert (vedlagt referatet).  
«Befolkningsundersøkelser i nord» ved Sameline Grimsgaard og Inger Njølstad, UiT. 
Målsetningen med prosjektet er å bygge fremragende forskningsmiljøer på tvers av 
fakulteter og fagmiljøer med utgangspunkt i Tromsøundersøkelsen. Satsingen søkes 
etablert i samarbeid med UNN, Helse Nord og øvrige partnere regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Deler av finansieringen er på plass. 
 
«Nordland Intervensjon (NORINT)» ved Petter R. Øien, NLSH.  
NORINT er et initiativ fra Nordlandssykehuset, sammen med Helgelandssykehuset, 
Nordland fylkeskommune, Sykehusapotek Nord og Nord Universitet. Satsingsområdet 
er folkehelse og forebygging blant ungdom og unge voksne i Nordland. En 
forprosjektskisse foreligger og beskriver planer om kartlegging av helsetilstand blant 
alle 1.klassinger i videregående skoler med fokus på psykisk helse, hjerte-karsykdom og 
diabetes, og en påfølgende intervensjon på ulike områder. Finansieringen er ikke 
avklart. 
 
Det ble påpekt i diskusjonen som fulgte, at Nordlandssykehuset under planleggingen av 
NORINT bør knytte til seg og benytte kompetansen som finnes i regionen fra 
Tromsøundersøkelsen. 
 
Til møtet forelå også skriftlig oppsummering av aktivitet fra Helse- og 
levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting ‒ SAMINOR-
undersøkelsene. Det ble orientert om planlagte aktiviteter i SAMINOR 3; 
planleggingsarbeidet igangsettes i 2018 og data skal samles inn i 2021-2022. 
Finansieringen er ikke avklart. 
 
I tillegg ble USAM orientert muntlig om prosjektet «Ulikhet i helse. Hvordan påvirker 
sosiokulturelle og materielle faktorer helse, sykdom og overlevelse i Finnmark», et 
samarbeidsprosjekt mellom UiT, Nord Universitet og Universitetet i Bergen. 
Forskningsprosjektet har fått støtte fra Norges Forskningsråd (Regionalt 
Forskningsfond Nord) i tre år fra 01.04.2018. Jorid Andersen ved Institutt for 
samfunnsvitenskap, UiT er prosjektleder.  
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09.30 – 15.00 Ordinært møte i USAM  
 
01-2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
02-2018  Godkjent referat fra USAM 09.11.2017  
Vedtak: Det godkjente referatet tas til orientering.  
 
03-2018  Referat- og orienteringssaker 
- Referat fra AU USAM 21.02.2018.  
Ingen merknader var meldt og referatet ble godkjent av AU i møtet.  
 
- RHF-enes strategigruppe for forskning 01.03.2018.  
Helse Nord RHF har ledelse og sekretariat for strategigruppen i 2018-2019.  
Vurderinger knyttet bruk av ulike registerløsninger (verktøy) var en sentral sak på 
møtet. En arbeidsgruppe er nedsatt for å kartlegge eksisterende lokale forsknings- og 
kvalitetsregistre og verktøy for disse, og gjøre en risikovurdering. Arbeidet presenteres 
i strategigruppens møte i mai. Rune Sundset er Helse Nords representant i 
arbeidsgruppen. 
Det ble informert om felles nettløsning for kliniske studier i spesialisthelsetjenesten. 
Det oppfordres til å gjøre løsningen kjent i linjen, og stille krav til forskere om å sørge 
for at nye studier legges ut og at informasjon om pågående studier holdes oppdatert.   
Se nettsidene for kliniske studier på helsenorge.no. 
 
- Referat fra møte i NSG og NSG AU 
Utkast til reviderte retningslinjer for nye nasjonale forskningsnettverk skal utarbeides. I 
arbeidet skal innspillene som allerede foreligger fra de regionale samarbeidsorganene i 
Helse Vest og Helse Sør- Øst, vurderes. Forslaget vil bli sendt til alle 
samarbeidsorganene på høring.   
 
Annet:  
- Evaluering rusforskningslederstilling  v/Tove Klæboe Nilsen. Stillingen er et 
tidsbegrenset tiltak fra forrige forskningsstrategi, og det skal gjøres en evaluering, etter 
mal fra evaluering av forskningslederstilling helsefag, før utfasing. USAM bevilget 
halvårsbeløp til tiltaket for 2018. Evalueringen forventes å foreligge i løpet av første 
halvår 2018.  
 
- Informasjon fra Forskningsrådet om Tableau – et visualiseringsverktøy for EU-
resultater. Sidene viser resultater per program, FoU-sektor, fylke/kommune eller 
organisasjon. Lenke til sidene 
 
- Referat fra møte i samarbeidsforum for samordning mellom universiteter med 
medisinutdanning og helseforetak 08.01.2018.  Universitetene og RHF-et i hver region 
skal forberede et notat til departementene, knyttet til tre konkrete problemstillinger: 

 Lik rapportering av felles aktivitet i begge sektorer 
 Synliggjøring av sektorsamarbeid om helseforskning i offentlig statistikk, 

inkludert NIFUs årlige rapporter om ressursbruk til forskning i helseforetakene 
og private ideelle sykehus 

https://helsenorge.no/sok%23k=kliniske%20studier
https://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Norske_resultater/1254012243594
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 Behov for samordning av datahåndtering i forskningsprosjekter som går på tvers 
av sektorene, jfr. nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av 
forskningsdata  

Saken tas til AU som avgjør hvordan arbeidet tas videre. 
 
Vedtak: Referat- og orienteringssakene godkjennes med de kommentarer som ble gitt i 
møtet.  
 
04-2018   Oppdragsdokumentet 2018 om oppdrag innen områdene  

a) forskning og innovasjon  og b) utdanning. 
 

 Oppdragene innen forskning og innovasjon fra hhv. HOD til Helse Nord RHF og 
Helse Nord RHF til helseforetakene ble gjennomgått i møtet.  

 Kravene på utdanningsområdet ble gitt USAM til orientering.  
 Prosess mht. til oppdrag som krever særlige tiltak er under planlegging, og vil 

fortløpende bli kommunisert til foretakene.  
 Foretakene bes merke seg at krav om forskning på samisk helse videreføres i 

2018. RHF-styret har særlig uttrykt et ønske om økt fokus på forskning på 
området.  

 Det ble gitt en generell kommentar om at politiske forventninger om prioritering 
av rus og psykisk helsevern, også bør gjenspeiles i forskningsaktiviteten i 
helseforetakene.  

 
Vedtak: Saken tas til orientering.  
 
 
05-2018 Rapportering forskning 2017 – eRapport 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
Kommentarer i saken: 
 USAM konstaterer at målsetningen om å øke tildeling av andel postdoktorer og 

forskerstillinger i forhold til ph.d-tildelinger er oppnådd.  
 Det generelle inntrykket er at fordelingen av ph.d.-stipend, postdoktor- og 

forskerstipend synes å være godt balansert mht. kjønns- og aldersammesetning. Det 
ville også vært av interesse å se oversikt over kjønns- og aldersfordelingen mellom 
profesjonene.  

 Tallene for 2017 viser et gledelig høyt antall avlagte doktorgrader. USAM ber om en 
oversikt over gjennomføringstiden hos ph.d.-stipendiater finansiert av Helse Nord.  

 Utviklingen angående publikasjoner senere år viser at antall unike publikasjoner er 
nedadgående, og er et område som må følges med.  

 Andel prosjekter med brukermedvirkning øker. Kravet ble innført i 2016, og 
utviklingen på området anses for å være tilfredsstillende.  

 USAM merker seg at oversikten viser en økende andel kliniske studier blant 
prosjekter som gis støtte. Antallet kliniske intervensjonsstudier har økt siste år og 
utgjør 20 % av prosjektene i 2017.  

 Forskning- og innovasjonsstrategien angir et bredt antall prioriterte områder hvor 
ingen er mer fremhevet enn andre. Strategien planlegges revidert i løpet av 2019, 
noe som muliggjør en ytterligere fremheving av prioriterte områder.  
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Vedtak: USAM tar rapporten til orientering, og takker sekretariatet for arbeidet som 
ligger bak rapporten for 2017.  
 
 
06-2018 Tildeling av forskningsmidler 2018 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
Kommentarer i saken:  
 Sekretariatet for forskningsmidler rapporterer om velfungerende 

vurderingskomiteer som utfører oppdraget etter vedtatte retningslinjer.  
 USAM konstaterer at Helse Nord fortsatt har en relativ høy innvilgelsesrate 

sammenliknet med andre regioner. Forskere må stimuleres til å søke annen 
finansiering enn RHF-midler. Det kan ikke påregnes at RHF-styrets bevilgning til 
forskning kommende år vil øke, i tillegg til at det resultatbaserte tilskuddet over 
statsbudsjettet er minkende som følge av nedgang i forskningspoeng i vår region.  

 USAM merker seg at UNN, etter en positiv utvikling siste år, i 2018 fremstår med en 
bekymringsfull andel av ikke-støtteverdige søknader.  

 USAM tar til etterretning Tildelingsutvalgets bekymring om at noen områder tildeles 
relativt sett lite midler. Problemstillingen med hvordan søknader fordeler seg på 
prioriterte områder er sammensatt, og anmodningen om å følge dette nærmere opp 
tas med i arbeidet med utlysning kommende år og revidering av 
forskningsstrategien.  

 
Punktene nedenfor, basert på tilbakemeldinger fra vurderingskomiteene og 
Tildelingsutvalget, ble lagt frem for USAM som diskusjonstema. USAM ber AU ta 
arbeidet videre, for diskusjon og klargjøring av ev. endringer og presiseringer i 
utlysning for 2019. Sekretariatet forbereder sak til AU basert på problemstillinger 
knyttet til diskusjonstemaene slik de ble presentert i møtet: 

 Toppstipend 
 Korttidsstipend for fullføring av ph.d-grad 
 Inkubatorstøtte 
 Søknader som er avhengig av hverandre 
 Antall søknader pr. prosjektleder 
 Innføre krav om dokumentasjon på at helseforetak er reell 

samarbeidspartner?  
 
Vedtak:  

1. USAM tar oppsummeringen om forskningstildelingen for 2018 til orientering.  
2. USAM ber AU forberede forslag til endringer i utlysingen for 2019 basert på 

punktene lagt fram i saken. 
 

 
07-2018 Organisering av samarbeidet mellom Helse Nord RHF og 
universitetene (samarbeidsorgan) 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
Kommentarer i saken: 
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 Et samlet USAM vurderte saken som godt forberedt og ga sin tilslutning til 
forslagene, med tillegg av justeringer slik det fremgår av vedtaket.  

 USAM støtter at det gjenopprettes et samarbeidsorgan for utdanning. 
Utdanningsfeltet generelt og aktuelle problemstillinger knyttet til de enkelte 
utdanningene krever ivaretakelse på overordnet nivå. Stadig mer krevende 
utdanningsmodeller, særlig medisinerutdanning med aktivitet på tvers av klinikker, 
fordrer at behovene imøtekommes i samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og 
helseforetakene.  

 Det vurderes som helt avgjørende at sentrale spørsmål som samarbeid om praksis 
og utdanningenes mulighetsrom diskuteres i et organ som er satt sammen av 
medlemmer som kan ta beslutninger og inngå forpliktelser på utdanningsfeltet.  

 USAM støtter nedleggelse av nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning. En 
hovedintensjon ved opprettelse av organet var å bringe inn kommunal sektor, noe 
som i organets levetid har vist seg vanskelig å gjennomføre. Et nytt 
samarbeidsorgan for utdanning med observatører fra kommunal sektor vil dessuten 
ivareta intensjonen ved opprettelsen i tillegg til å oppfylle de kravene som stilles til 
samarbeidsorgan i instruksen fra HOD. 

 Det arbeides videre med hvordan studentrepresentasjonen skal være i organet for 
utdanning. Studentutvalget involveres i arbeidet.  

 USAM ga sin støtte til at ordningen med rullerende ledelse annethvert år opphører. 
Det ble påpekt at arbeidet i USAM er konsensusorientert, og at prinsippet om 
likeverdighet ivaretas på andre måter, herunder gjennom arbeidet i AU hvor bl.a. 
dagsorden for USAM-møtene fastsettes. Sekretariatene og midlene ligger fast i RHF-
et, og på bakgrunn av dette er det naturlig at også ledelsen gjør det. 

 
Vedtak: 
1. USAM har følgende anbefaling til hensiktsmessig organisering av samarbeidsorgan i 

nord: 
a.    Ett organ primært for forskning og innovasjon  
b. Ett organ primært for utdanning  

2. Sammensetning av organene bør gjøres ut fra de prinsippene som er beskrevet i 
saken med enkelte justeringer.   

a. Ledelse av og sekretariat for samarbeidsorganene, henholdsvis for forskning 
og innovasjon, og utdanning, ivaretas fast av Helse Nord RHF. 

b. I samarbeidsorganet for forskning og innovasjon gis en felles fast plass for å 
ivareta de små foretakene (FIN, HSYK og SANO). Denne plassen rullerer årlig 
mellom disse tre, og de to øvrige har observatørstatus.  

c. I samarbeidsorganet for utdanning bør studentobservatører utpekes med en 
fra hvert av de to universitetene. Om mulig bør en være fra de kortere og en 
fra de lengre utdanningene. Det arbeides videre med hvordan dette kan 
ivaretas. 

3. Det anbefales en formalisering av dagens dialogmøter på toppnivå til et 
topplederforum. 

4. Et eget tildelingsutvalg for tildeling av forskningsmidler i den åpne utlysningen bør 
beholdes dersom det er nødvendig av habilitetsgrunner.  

5. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning bør avvikles. 
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08-2018  Brukermedvirkning i forskning  
 
Bakgrunnen for prosjektet ble presisert. Dette i tråd med innspill fra 
brukerrepresentanten, som ikke deltok i møtet. Det ble påpekt at begrunnelsen for å 
iverksette prosjektet ikke utelukkende hviler på innspill fra en enkeltstående 
brukerrepresentant, og at selve prosjektbeskrivelsen og øvrige dokumenter bør 
justeres på dette punktet. Prosjektet iverksettes fordi det er innført en ny ordning, og 
USAM vil evaluere hvordan ordningen med brukermedvirkning i forskning faktisk 
praktiseres og oppleves. 
 
Vedtak:  
USAM godkjenner de fremlagte planene for kvalitetsprosjektet Brukermedvirkning i 
Helse Nord-finansierte forskningsprosjekter, med de endringer som fremkom i møtet. 
 
 
09-2018  Droner i helsemessig beredskap i nord. Presentasjon av konsept-  

faseutredning 
Presentasjon ved Tove Normann, prosjektleder og sjefsrådgiver ved Kvalitets- og 
utviklingssenteret - Innovasjon og implementering, UNN.  
 
Formålet med saken var å orientere USAM om hovedfunn fra prosjektets konseptfase, 
og gi USAM anledning til å komme med innspill til vurderingsfasen. Droneprosjektet har 
i 2017 vært finansiert av Helse Nord RHF som et strategisk innovasjonsprosjekt. 
Endelig beslutning om hvorvidt prosjektet skal videreføres eller ikke, gjøres av 
kvalitets- og forskningsdirektøren i Helse Nord RHF, hovedsakelig ut fra en vurdering 
av innovasjonspotensialet for helsetjenesten.  
 
USAM ga uttrykk for at det var spennende å få presentert hva en fremtidig 
dronetjeneste i beredskapsmessig sammenheng kan komme til å gå ut på. Prosjektet 
fokuserer på helsemessig beredskap hvor samarbeidsflaten består av mange aktører og 
etater. USAM påpekte viktigheten av å fremheve helsetjenestens perspektiv på og nytte 
av en eventuell tjeneste. For bedre synliggjøring av innovasjonspotensialet for 
helsetjenesten, ble det bedt om at rapporten i større grad beskriver planlagte aktiviteter 
i et fremtidig prosjekt.  
 
Vedtak:  
USAM tok redegjørelsen om «Droner i helsemessig beredskap i nord» til orientering. 
Rapporten vil bli fulgt opp av Helse Nord. 
 
 
10-2018  Presentasjon av rapport fra arbeidsgruppe «Utdanningskapasitet og 

praksisplasser i Helse Nord 
Presentasjon ved Tove Engum, seksjon for utdanningstjenester ved Helsefak og 
sekretær for arbeidsgruppen.  
 
 USAMs generelle kommentar er at rapporten gir god oversikt over sentrale 

utfordringer på området. Det er avgjørende for utdanningenes tilbud og kvalitet at 
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behovene for praksisplasser blir imøtekommet. Samtidig må det erkjennes at 
kapasitetsutviklingen i helseforetakene mht. antall praksisplasser har sine 
begrensninger. Rapportens anbefaling om bedre kommunikasjon mellom 
utdanningsinstitusjonene og helseforetakene er gjenkjennbar for USAM.  

 
 Organet som får ansvar for utdanningssaker bes merke seg problemstillinger 

knyttet til organisering av praktisk klinisk undervisning (PKU). Det påpekes i 
rapporten at PKU ikke er definert som praksis, og dermed utenfor arbeidsgruppens 
mandat og ikke behandlet i rapporten. Ressursbruk til PKU er imidlertid 
ressurskrevende, og USAM påminner om at dette er en problematikk som må 
ivaretas av det nye organet for utdanningssaker.  

 
 Anbefalingene i rapporten følges opp av overordnet samarbeidsorgan for utdanning 

når det er etablert.  
 
 Saken om opprettelse av samarbeidsorgan for utdanning vedtas av RHF-styret i mai, 

og forutsatt positiv behandling forventes organet opprettet i løpet av høsten 2018.  
 
Vedtak:   
USAM tok rapporten om utdanningskapasitet og praksisplasser i Helse Nord til 
orientering. Oppfølging vil skje høsten 2018 gjennom det samarbeidsorganet mellom 
Helse Nord og universitetene som har ansvar for utdanningssaker. 
 
 
 
11-2018  Kystsamarbeid i nukleærmedisin – et forskningsprogram. (o)  
 
Presentasjon ved Rune Sundset, leder for felles kjernefasiliteten preklinisk PET, IKM, 
UiT og leder for PET-senteret, UNN. 
 
USAM ble presentert for et initiativ fra Tromsø og Bergens Forskningsstiftelse 
vedrørende finansiering av Kystsamarbeid i nukleærmedisin, et forskningsprogram 
mellom universitet og universitetssykehus i Tromsø, Bergen og Tromsø.  
 
Forskningsprogrammet har til hensikt å fremme og styrke forskningen i 
PET/nukleærmedisin, knyttet til bruk av nukleærmedisinsk utstyr støttet av Trond 
Mohn. Programmet skal støtte 3 strategiske prosjekter, et i hver region, hvor Tromsø 
har fått ansvar for prekliniske studier.  Søknad om midler forutsetter at 
vertsinstitusjonen bidrar med samme beløp som det søkes om fra stiftelsen.  
 
USAM hadde en innledende diskusjon i saken. En søknad må vurderes i forbindelse med 
forskningsbudsjettet for 2019 og ut fra prioriteringer i nåværende strategi. Stiftelsen 
har satt 1. juni som søknadsfrist. Neste USAM-møte er 6. juni og en ev. tildeling må 
dermed avgjøres i AU.  
 
 
Vedtak:  
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USAM tok redegjørelsen om Kystsamarbeid i nukleærmedisin til orientering. Den 
foreliggende søknaden til forskningsprosjektet vil bli vurdert i neste AU-møte, i 
forbindelse med arbeidet med forskningsbudsjett for 2019. 
 
12-2018  Eventuelt 
• Helse Nord har initiert en studietur til Brüssel for å øke egne helseforetaks 
orientering mot og kompetanse om EU og helseforskning. Bare mindre detaljer gjenstår 
før programmet er ferdigstilt. Representanter fra Helse Nord RHF, HF-ene, UiT og Nord 
Universitet deltar. Turen gjennomføres 28.-29.mai. Hver institusjon betaler reise og 
opphold for sine deltakere. 
• USAM tar oppsummering fra innspillseminar om samordning mellom 
universiteter og foretak til orientering. Oppsummeringen blir sentral i arbeidet med å 
utforme en tiltaksliste som følger opp problemstillinger regionalt som beskrevet i 
Husebekk-rapporten (oppfølging av USAM-vedtak i sak 11-2017). Saken settes opp på 
agenda til USAM-møte 6. juni.  
• USAM-seminar og -møte arrangeres i Hammerfest 19.-20. september 2018. 
Sekretariatet sender innkalling i Outlook. Program for seminaret utformes i samarbeid 
med forskningsleder i Finnmarkssykehuset. 
 
 


