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Saksnr.:       Saksbehandler:      Sted/dato:  
2015/366   Lindstrøm/Nilsen    Bodø, 29.06.2018 

 

Referat USAM 6. juni 2018 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 6. juni 2018, kl. 09.00 – 14.00 
Møtested: Radisson Blu, Bodø 
Neste møte: 19.-20.september, Hammerfest 

 
Til stede: 
Faste representanter 

Siv Cathrine Høymork 
Leder USAM 

Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

Einar Bugge Konst. viseadministrerende direktør, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Petter R. Øien (vara) Forskningsleder, Nordlandssykehuset HF 
Tomas Log (på Skype) Forskningsleder, Helgelandssykehuset HF 
Thrina Loennechen Dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid Prodekan forskning, Helsefak, UiT 
Geir Lorem  Prodekan utdanning, Helsefak, UiT 
Gunnar Leivseth (vara) Instituttleder, IKM, Helsefak 
Trine Karlsen Dekan, Nord universitet 
Sture Pettersen E-helseleder, Finnmarkssykehuset HF 
Knut Hartviksen (deltok på 
sakene 13, 14 og 15) 

Brukerrepresentant. Regionalt brukerutvalg i Helse 
Nord/FFO 

 
Observatører 

Renate Elenjord Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF 
Tove Aminda Hanssen Leder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF 
Kevin Wang Studentrepresentant (medisin) 

 
Sekretariatet 

Tove Klæboe Nilsen Forskningssjef, Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm Rådgiver, Helse Nord RHF 
Helen Sagerup (på Skype) Seniorrådgiver, sekretariatet for forskningsmidler 

 
Forfall 

Beate Sørslett Medisinsk direktør, Nordlandssykehuset HF 
Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF 
Anne Husebekk Rektor, UiT 
Marianne Grønsleth (vara) Norges Forskningsråd 
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Saksliste: 
13-2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
14-2018  Godkjent referat fra USAM 09.03.2018 til orientering 
Vedtak:  
Godkjent referat tas til orientering 
 
15-2018  Referat- og orienteringssaker 
Faste saker:  
 Referat (utkast) AU USAM 14.05.2018  
Ingen merknader var meldt, og referatet ble godkjent i møtet med mindre språklige 
justeringer.  
 
 RHF-enes strategigruppe for forskning 16.05.2018 

- Kartlegging av lokale registerverktøy foreligger.  Institusjonenes ansvar med å 
følge opp sikkerhetskravene anses for å være godt ivaretatt, men må være obs på 
konsekvensene av GDPR.  

- Det er nedsatt en gruppe som skal utrede muligheter og begrensninger knyttet 
til utforming av en gaveforsterkningsordning i spesialisthelsetjenesten.  

- Veileder for brukermedvirkning ble presentert på møtet. Denne vil bli 
distribuert straks den foreligger i endelig utgave. USAM bes om å bidra til å gjøre 
veilederen kjent i aktuelle fora. 

- Utkast til handlingsplan for persontilpasset medisin foreligger med anbefalte 
tiltak, inkludert forslag om felles utlysning som vil bli nærmere utredet. 

- Helsetjenesteforskning og koordinerende tiltak mellom regionene. En mer 
behovsidentifisert tilnærming vurderes som interessant, og saken følges opp på 
strategigruppens møte i august. 

 
 NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i spesialisthelsetjenesten) 

03.05.2018: 
- Ny representant for universitetssykehusene må utpekes. UNNs foreløpige 

tilbakemelding er at de p.t. ikke er aktuell for vervet. 
- Tema for NSG-seminar 21. november er «Lagring, deling og analyse av helsedata 

i forskning». 
- Utredning og pilotering av totalkostnadsmodell for eksternt finansierte 

prosjekter i helsesektoren 
Lenke til referat 

 
 Nasjonalt møte prodekaner forskning 04.04.2018. Lenke til referat  

 
 Det nasjonale dekanmøte i medisin 30.-31.05.2018 

-   Fremtidens medisinutdanning og sektorsamarbeid/oppfølging av  
Husebekkutvalget/status fra Samarbeidsforum var hovedtema på dag 1.  

Øvrig informasjon fra dekanmøtet: 
- Langtidsplan forskning og utdanning - legges frem i oktober 

http://helseforsk.no/wp-content/uploads/2018/06/referat_NSG_0305_2018.pdf
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/M%C3%B8tereferat+Nasjonalt+forskningsdekanm%C3%B8te+04042018.pdf/1964af3b-6c5c-4852-9983-ddb8d9e31bc9?status=0
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- Nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) 
under utarbeidelse. 

- Endring i prosedyrer for oppnevning av medlemmer til faggrupper underlagt 
nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag (NPU MED).  

 
Øvrige orienteringssaker: 

 Sak om samarbeidsorganene var til behandling i styremøte i Helse Nord RHF 
23.05.2018. Oppfølgingspunkter: 

- Kvalitets- og forskningsavdelingen samarbeider med HR-seksjonen i RHF-et om 
videre arbeid for å få samarbeidsorganene etablert/reetablert.   

- Studentrepresentant til samarbeidsorganet for utdanning må utnevnes. Helsefak 
ved utdanningsdekan og studentrepresentant i USAM finner ut av hvordan dette 
skal løses rent praktisk.  

 
 Innovasjonsutlysning 2018. Det er kommet inn færre søknader (i alt 8) enn 

forventet. Flere HF har sendt få/ingen søknader. Annonsering og utlysning ble 
gjort på samme måte som i 2017. Informasjonsarbeidet knyttet til utlysningen vil 
bli gjennomgått som ett av flere evalueringspunkt.  

 
 Brüsselbesøk i regi av Helse Nord, 28.-29.mai. 

Oppsummering fra deltakerne viser at seminaret har bidratt til økt bevissthet 
om muligheter i EU-systemet, herunder ekspertoppnevning, viktigheten av å 
understreke hvordan prosjekter kan bidra til merverdi i en EU-sammenheng, 
samt muligheter for å påvirke og komme med innspill til programmene når de er 
under utarbeidelse.  

 
 Smittevern i helsefagutdanninger. 

USAM ser viktigheten av at helsefagutdanningene er oppmerksom på 
problematikken, og vurderer dette som en sak til det nye samarbeidsorganet for 
utdanning.  

 
Vedtak:  
Informasjonen tas til orientering. 

 
16-2018 Evaluering av søknadstypen inkubatorstøtte (b). Saksansvar: 

Helen/Tove KN 
 
Ingen merknader ble meldt ved behandling av saken.  
 
Vedtak: 
USAM tar evalueringen av inkubatorstøtten til etterretning. De overordnede 
intensjonene for søknadstypen, om å nå ut til forskningssvake forskningsmiljø i 
regionen, oppfylles ikke. Søknadstypen inkubatorstøtte videreføres ikke.   
 

   
17-2018   Utlysning av forskningsmidler for 2019 – revidering av 

søknadsveilederen (b). Saksansvar: Helen 
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USAM slutter seg til forslag til vedtak i saksfremlegg med enkelte presiseringer, 
samt tillegg av et nytt punkt 7 etter forslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak:  

1) USAM godkjenner følgende justeringer i søknadsveilederen for 2019:  
a) Søknadstypen toppstipend gis nytt navn: Prosjektetableringsstøtte. 

Stipendtypen etableres som selvstendig søknadstype. Stipendsum 
opprettholdes.  

b) Korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad opprettholdes. Søknadstypen er et 
ekstraordinært tiltak, hvor det kan søkes om støtte i inntil 6 måneder. 
Søknadene vurderes av startstipendkomiteen, med egne vurderingskriterier.  

c) Det innføres krav om dokumentasjon på at helseforetak er samarbeidspart i 
søknader som ikke er forankret i et helseforetak/SKDE. 

d) Regelverket rundt søknader som er avhengig av hverandre opprettholdes. 
Teksten synliggjøres med eget underkapittel i søknadsveilederen og gjøres 
tydeligere. Dette skal også tas med som tema på informasjonsmøtene.  

e) Antall søknader innsendt til vurdering, hva gjelder ordinære søknadstyper, 
begrenses til to pr. søker (søknader til KlinReg ikke medregnet). Dersom en 
søker sender inn flere søknader skal sekretariatet ta kontakt med søker for å 
avklare hvilke(n) søknad(er) som ikke skal behandles.  

f) Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder justeres ned til totalt 4 
millioner i støtte (pågående og nye forskningsprosjekter).  

g) Ved Nord universitet er det kun universitetets fakultet/avdelinger/ansatte 
som geografisk har hovedarbeidssted innenfor Helse Nords område, som kan 
søke om forskningsmidler. 

h) Føringen i forskningsstrategien (pkt. 6.2 delmål 3 g) om at «foretakene 
utenom UNN tildeles minimum ett nytt prosjekt i den åpne konkurransen pr 
år fra Helse Nord RHF, såfremt det er støtteverdig», gjelder uavhengig av en 
eventuell tildeling i KlinReg. 
Søknader innen KlinReg kan tilsvarende ikke tildeles for å innfri nevnte 
føring fra forskningsstrategien.  
 

2) USAM opprettholder de samme maksimale søkebeløpene som for 2018. KlinReg 
har egne beløpsgrenser.  

3) USAM opprettholder nåværende rundsum for perioden 2019–2022. Fra 2023 
benyttes igjen Forskningsrådets satser (annonsert i 2018), ett år forsinket. 

4) USAM gir sekretariatet fullmakt til avgjøre hvilken mal for CV som anbefales 
benyttet.   

5) USAM støtter justert oppbygning av søknadsveilederen (kapittel 1 og 4), for å 
redusere ytterligere på antall søknader med formaliafeil og lette arbeidet med 
eventuelle klager.  

6) USAM ber administrasjonen ferdigstille utlysningsmateriellet i henhold til 
USAMs vedtak, og at forskningsmidlene for 2019 i åpen konkurranse lyses ut 
innen 20. juni. 

7) USAM ber administrasjonen utrede muligheten for å innføre søknadsadgang 
flere ganger i året for søknadstypene prosjektetableringsstøtte og 
fullføringsstipend. Det bes om at utredningen forelegges USAM ved sak om 
utlysning av forskningsmidler 2020 (dvs. USAM-møte juni 2019). 
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18-2018 Tentativt budsjett 2019 (o). Saksansvar: Tove KN 
 
I diskusjonen om Tromsøundersøkelsen ble det påpekt at det er det er ønskelig med en  
redegjørelse som viser helheten i UiTs bidrag til Tromsøundersøkelsen/ 
Befolkningsundersøkelse i nord. Det er også av interesse at det redegjøres for  
eventuelle bevilgninger til infrastruktur m.m. som det søkes om utenom USAMs 
budsjett. Det ble videre kommentert mulighetene for å legge føringer på en tildeling i  
form av økt regionalt engasjement og ansvar, f.eks. ved  rekruttering av forskere,  
tilgjengeliggjøring av data m.m.  
 
Evaluering rusforskningslederstilling vil foreligge til USAMs møte 19. september.  
Satsingen vil bli tatt opp til diskusjon og vurdert sammen med andre mulige tiltak som  
kan bidra til mer rusforskning i regionen.  
 
Budsjettet ble gjennomgått med kort forklaring til hver enkelt post. Innspill til 
oppfølging på flere av de faste postene og/eller strategiske tildelinger: 
Dekningsbidrag UiT. UiT og RHF ønsker at det ses nærmere på denne posten. Det 
gjelder forståelsen av begrepet og å se på realitetene i bidraget.  
Forskningsleder PPO – pasient- og pårørendeopplæring. Nåværende forskningsleder 
har sagt opp, og det jobbes med å finne en erstatter i stillingen. 
Bioinformatikk. Forsinket arbeid. Saken vil bli fulgt opp. 
Psykisk helse. Søknad om omdisponering av midler til to stillinger er godkjent.  
 
Vedtak:  

1. USAM tar tentativt budsjett til orientering. 
2. Innspill som ble gitt i møtet tas med i det videre arbeidet med budsjettet. 

Eventuelle øvrige innspill må foreligge skriftlig til AUs neste møte i slutten av 
august. 

 
  
19-2018 Posisjonering for fremtidige utlysninger av støtte til toppforskning. 

(Oppfølging av USAM-sak 28-2017) (d).  Saksansvar: Helsefak 
 
Saken ble trukket av UiT før møtet og vil bli satt opp senere. 
  
20-2018 Fellesoppdrag til sektorene. Fremlegg av notater ved arbeidsgruppe 

(b) Saksansvar: Tove KN 
 
Vedtak:  
USAM støtter hovedlinjene i notatet, men ønsker tydeligere fokus på beskrivelser,  
vurderinger av om forskjeller hemmer samarbeid eller ikke, og eventuelle nye foreslåtte  
tiltak. Arbeidsgruppen bes ferdigstille notatet basert på innspill som ble gitt i møtet.  
 
Det er ønskelig å få lagt fram revidert notat i kommende dialogmøte mellom UiT, Helse  
Nord RHF og UNN, herunder spørsmålet om utforming av felles retningslinjer for  
stillingsandel til forskning. Arbeidsgruppen bes også vurdere om det er mulig å  
behandle notatet på sirkulasjon i felles forskningslederforum før det sendes inn.  
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21-2018 Tiltaksliste – samordning mellom universiteter og foretak  
  (Husebekkutvalgets anbefalinger)  
Saken utsettes. 
 
22-2018 Oppnevning av medlem til Nasjonalt publiseringsutvalg for 
medisinske fag (NPU MED) 
 
AU USAM har behandlet saken og anbefaler forespurt kandidat.  
 
Vedtak:  
USAM oppnevner Ellen Nordal, overlege/førsteamanuensis ved Barne- og 
ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, som medlem til NPU MED. 
 
 
23-2018 USAM-møte og -seminar høst 2018. Forslag til program  
 
Vedtak:  
USAM godkjenner forslag til program. Praktisk informasjon vedrørende reise og  
opphold vil bli sendt ut av sekretariatet. 
 
 
24-2018  Eventuelt 
 
Regional helseforskningskonferanse v/Siv.   
Konferansen skal arrangeres i 2019, og vil bli tatt opp som sak i USAMs møte 19.09 for å 
komme i gang med forberedelsene.  
 
Rapport fra arbeidsgruppe «Utdanningskapasitet og praksisplasser. Spørsmål om status 
v/Siv 
UiT orienterte om at rapporten har vært til intern høring og at det er kommet 
påpekninger til arbeidet som er gjort. Det ble opplyst om at merknadene i hovedsak 
retter seg mot områder som lå utenfor arbeidsgruppens mandat og dermed ikke er 
beskrevet i rapporten, herunder ressursbruk knyttet til praktisk klinisk undervisning 
(PKU).  
USAMs konklusjon er at rapporten kan ferdigstilles og at arbeidet følges opp av det nye 
samarbeidsorganet for utdanning.  
 
Ny dato for novembermøtet: 9. november, i Bodø. 
 


