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Referat USAM 19. september 2018 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 19. september 2018, kl. 13.00 – 18.00 
Møtested: Møterom Øksfjord (224), UiT studiested Hammerfest 
Neste møte: 9. november, Bodø 

 
Til stede: 
Faste representanter 

Siv Cathrine Høymork 
Leder USAM 

Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

Elin Gullhav Konst. leder, Kvalitets- og utviklingssenteret, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Tove Aminda Hanssen Leder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF 
Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef, Nordlandssykehuset HF (deltok på Skype) 
Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF 
Thrina Loennechen Dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid Prodekan forskning, Helsefak, UiT 
Gunnar Leivseth Instituttleder, IKM, Helsefak, UiT 
Vinjar Fønnebø Instituttleder, ISM, Helsefak, UiT 
Trine Karlsen Dekan, Nord universitet 

 
Observatører 

Tomas Log  Forskningsleder, Helgelandssykehuset HF 
Renate Elenjord Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF (fra kl 

1500) 
Sekretariatet 

Tove Klæboe Nilsen Forskningssjef, Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm Rådgiver, Helse Nord RHF (fra kl 1500) 
Helen Sagerup  Seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords 

vurderingskomiteer  
Vidar Anderssen Seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords 

vurderingskomiteer 
 
Forfall - observatører 

Knut Hartviksen  Brukerrepresentant 
Janikke Ludt Norges Forskningsråd 

 
Nordlandssykehuset hadde på forhånd spurt om forskningsleder Petter R. Øien kunne 
delta som observatør. USAM godkjente dette og Øien deltok på møtet via Skype. 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no
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Saksliste: 
 
25-2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak:  
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
26-2018  Referat fra USAM 06.06.18 
Vedtak:  
Godkjent referat ble tatt til orientering. 
 
27-2018  Referat- og orienteringssaker 
Faste saker:  
 Referat AU USAM 03.09. 2018 
 Referat RHF-enes strategigruppe for forskning 30.08. Lenke til referat (Utsendte 

dokument er et utkast). Sentrale saker: 
o Orientering om TDI-modellen. Universitetssykehusene står fritt til å gjøre 

egen pilotering /ta modellen i bruk, og UNN vil vurdere dette. 
o Prøverapportering på kliniske behandlingsstudier i helseforetakene. 

Kvaliteten på datagrunnlaget må forbedres, også overføring av data fra 
SPREK til CRIStin. 

  AU NSG 31.08. NSG Seminar arrangeres 21.11.2018 med tema «Lagring, deling og 
analyse av helsedata i forskning», med behørig fokus på personvernproblematikk. 
Lenke til program. 

 Forum for samordning mellom universitet med medisinutdanning og helseforetak 
20.08.18. Referat foreligger ikke pr dato. SCH orienterte. Aktuell sak tatt inn som sak 
32 i USAM – Datadeling, analyse og lagring av forskningsdata. 

 
Annet: 
 Innovasjonsmidler i Helse Nord. TKN orienterte. Oversikt over tildelte midler 2018 

og 2019 følger som vedlegg til referatet.  
 Regionalt samarbeidsorgan for utdanning 07.09.2018.  
 Dialogmøte toppledelsen HN RHF/UNN/UiT med tema innovasjon 07.09.2018. 

Bakgrunn i generelt dialogmøte mellom partene 27.06.2018. Formål å bli kjent med 
hvordan det jobbes med innovasjon i institusjonene, og diskutere utfordringer og 
økt samarbeid på området. Det fremkom flere konkrete innspill å følge opp for alle 
parter. Det innkalles til nytt møte like før/etter årsskiftet.     

 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
28-2018   Tentativt budsjett 2019  
Budsjettpostene i regnearket ble gjennomgått. Det ble påpekt at en stor del av midlene 
allerede er disponert, herunder enkelttiltak vedtatt av USAM underveis i budsjettåret og 
tiltak bundet opp av beslutninger i forpliktende organer.  
 

http://rhf-forsk.org/wp-content/uploads/20180830-Referat-godkjent_RHFenes-strategigruppe.pdf
http://helseforsk.no/wp-content/uploads/2018/09/Program_seminar-NSG_2018_distribusjon.pdf


3 
 

Budsjettinnspillet fra NLSH ble spesielt diskutert mht. finansiering og inntektskilder for 
en virksomhet som Forskningslaboratoriet. Laboratoriet tar p.t. ikke betalt for tjenester 
til forskere/samarbeidspartnere. Forskningsadministrasjonen i RHFet avtaler møte 
med NLSH og Forskningslaboratoriet for å se nærmere på hvilke muligheter som 
gjelder. Det innhentes av den grunn oppdatert informasjon om prissetting eller planlagt 
prissetting av laboratorietjenester og andre tjenester ved Forskningsposten, ev. andre 
kjernefasiliteter, på UNN. 
 
I diskusjonen ble det oppfordret til å gi innspill til hvilke budsjettposter som kan 
reduseres/avvikles dersom nye satsinger skal inn fra 2019.  USAM avventer 
realitetsbehandling av spørsmålet til endelig budsjett skal vedtas i novembermøtet. 
 
Vedtak: 
1.  Den framlagte orienteringen om budsjettutkastet tas til orientering. 
2.  USAM er inneforstått med at tiltak som foreslås tatt inn i budsjettet, forutsetter 

at andre tiltak/poster tas ut/ned. Det vises til tidligere vedtak om disponering av 
strategiske midler, rammer til ulike poster og prioriteringer gjennom enkelte 
tidligere vedtak i USAM og andre forpliktende organer (møtet mellom de fire 
administrerende direktørene for RHFene og Helse Nord RHFs styre).  

3. RHFs del av miljøstøttesatsingen innen psykisk helse, opprinnelig en 
postdoktorstilling lagt til UiT, flyttes til UNN. 

4. USAM ber administrasjonen gå i dialog med Nordlandssykehuset om andre 
finansieringsmåter og inntektskilder for virksomheten ved 
Forskningslaboratoriet (brukerbetaling). USAM er positiv til virksomheten ved 
laboratoriet. 

5. I neste møte får USAM seg forelagt resultatet av dialogen med 
Nordlandssykehuset, samt nye opplysninger som det er bedt om fra 
Tromsøundersøkelsen. Disse opplysningene vil, sammen med endelig oversikt 
over inntekter og andre mulige utgifter (for eksempel Helse Nords andel av 
kostnadene ved integrasjon SPREK-Cristin), være grunnlag for endelig 
prioritering og budsjettvedtak i USAM i november 2018. 

 
 
29-2018 Evaluering rusforskningslederstilling 
 
Det foreligger grundig evaluering av tiltaket, herunder egenrapportering fra innehaver 
av stillingen.  
 
USAM støtter forslag til vedtak og har p.t. ingen tilføyelser til saken.  
  
Vedtak:  
1. Forskningslederstillingen innen rusfeltet legges ned som regional stilling 

finansiert fra RHF. Det vises til at dette var en tidsavgrenset satsing, at den ikke 
har hatt særlig regional effekt, og at en utfasing av stillingen var varslet i 
forbindelse med behandling av budsjett 2018 i USAM. 

2. USAM ønsker fortsatt å satse på rusforskning, og vil i 2019 se på mulige tiltak for 
å få dette til, sammen med foretakene. 

 



4 
 

 
 
30-2018  Orientering om innkomne søknader  
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 
Totalt 129 søknader er mottatt til vurdering, noe som er færre søknader enn normalt. 
Med unntak av Nord universitet, har alle søkeinstitusjonene levert søknad. Nedgangen i 
søknadsmassen er gjeldende i alle søkeinstitusjonene.  
 
Som tidligere år er det flest søknader til søknadstypen ph.d.-stipend (43 % av 
søknadene), etterfulgt av postdoktorstipend (16 %). 
 
Det har vært avholdt tre informasjonsmøter om utlysningen. Sekretariatet understreker 
viktigheten av å ta kontakt før innsending av søknad, for veiledning om søkesystemet og 
spørsmål om krav til søknaden. 13 søknader er pr. dags dato avvist på bakgrunn av 
formaliafeil. 
 
Dokumentasjon (REK-nr. eller kvittering) på at søknad er sendt REK må foreligge innen 
søknaden leveres inn. Helse Nord har dette som krav, noe de tre øvrige regionene ikke 
har. Det er argumenter både for og imot en slik ordning. USAM ønsker at sekretariatet 
utreder spørsmålet på nytt (det ble utredet for to år siden og USAM konkluderte da (sak 
13-2016) med at ordningen skulle opprettholdes).  
 
UiT har innført krav om at veileder skal ha deltatt på kurs av nyere dato, ikke eldre enn 
10 år, for å kunne veilede ph.d.-studenter. UNN-ansatte kan gis mulighet til å delta på 
kursene, ev. foreslår UiT-medlemmene at det utvikles egne kurs for helseforetakene, og 
at formalisering av kompetansekrav til veiledere også kan bli aktuelt for Helse Nord.  
 
Vedtak:  
USAM tar saken til orientering, og sekretariatet følger opp USAMs innspill i saken om 
REK-godkjenning og veilederkurs. 
 
 
31-2018 Utkast til mandat til regionalt samarbeidsorgan  
 
USAM gikk gjennom forslaget til mandat med spesielt fokus på samarbeidsorganets 
oppgaver. Det ble framsatt noen justeringsforslag i møtet, som ble godkjent.   
 
Det ble delegert til administrasjonen å sluttføre utkast til mandat, herunder beskrive 
AUs oppgaver og gjøre mindre språklige justeringer.   
 
Administrasjonen sørger for nødvendig samordning med mandat for 
samarbeidsorganet for utdanning, som også er under utforming.   
 
Under diskusjonen ble det opplyst om hvordan de mindre foretakene som rullerer den 
faste plassen i USAM forholder seg til rulleringen: Finnmarkssykehuset innehar fast 
plass for perioden 01.08.2018 – 31.06.2020, SANO overtar i neste periode og deretter 
overtar Helgelandssykehuset plassen. 
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Vedtak: 
USAM støtter forslag til mandat til regionalt samarbeidsorgan for forskning og 
innovasjon, med de endringer som fremkom i møtet. Mandatet legges frem for 
godkjenning i Helse Nord RHFs styremøte i november. 
 
 
32-2018 Datadeling, analyse og lagring av forskningsdata 
Saken ble diskutert og institusjonene orienterte om hvordan det jobbes for å ivareta 
krav om datahåndtering. Det ble konkludert med at det er mest hensiktsmessig å 
avvente ev. initiering av konkrete tiltak. Det ble påpekt at krav til ulike sider ved 
datahåndtering er relevant å ta inn i oppdragsdokumentet for 2019. 
 
Vedtak:  
Saken ble diskutert og tas opp igjen i et senere møte i USAM.  
 
 
33-2018 Regional utviklingsplan 
Saken ble diskutert og det framkom mange synspunkter.  Noen av synspunktene som 
ble delt av flere medlemmer var: 

 Enighet om foreslåtte tiltak i høringsutkastet 
 Forskning bør betones sterkere som viktig for utvikling av tjenestene i Helse 

Nord, viktigheten av forskningskunnskap hos ansatte og ledere bør tas med, og 
det bør settes opp flere spissede tiltak på tiltakslisten 

 Ønskelig å fremheve den kliniske forskningen og prioritering av dette i 
sykehusene 

 Samarbeidet med universitetene og særlig UiT bør beskrives og betones 
 
Vedtak: 
1. USAM tar orienteringen om utkastet til regional utviklingsplan i Helse Nord til 
etterretning. 
2. USAMs medlemmer har synspunkter på temaene forskning og innovasjon i 
planen og vil fremme disse gjennom høringsuttalelser fra egen institusjon. 
 
 
34-2018 Status for etablering av redelighetsutvalg i regionen 
Alle forskningsinstitusjoner er pålagt å opprette redelighetsutvalg etter ny 
forskningsetikklov pr. 01.05.2017. Etablering av redelighetsutvalg kan gjøres mellom 
institusjoner og på tvers av sektorer. USAM har i et tidligere møte konkludert med at 
det er formålstjenlig å bygge videre på samarbeidet som allerede er etablert mellom UiT 
og UNN. 
 
Behandling av uredelighetssaker er krevende og fordrer bevissthet om hvordan best 
mulig styrke utvalgets arbeid mht. kompetanse, kontinuitet, likhet i behandling av saker 
m.m.  
 
UNN redegjorde for avtaler som er under etablering. Når avtalen foreligger er det 
aktuelt å presentere denne i USAM. UNN påpekte at når avtalen er ferdig behandlet, kan 
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man gå videre å se på hvordan øvrige foretak kan ivaretas og eventuelt inngå i avtalen. 
Finnmarkssykehuset og SANO ønsker en slik løsning. 
 
Nordlandssykehuset og Nord universitet vil se på muligheten for samarbeid om felles 
redelighetsutvalg. 
 
Helse Nord RHF må se nærmere på hvilke rutiner som skal gjelde for forskere ved 
SKDE, som organisatorisk enhet ligger til RHFet.   
 
Det ble understreket at alle institusjoner må ha retningslinjer for håndtering av 
mistanke om uredelighet i forskning, selv om institusjonen ikke har eget 
redelighetsutvalg. 
 
Vedtak: 
1. Foretakene bes sørge for at jobbes med å få på plass avtaler om redelighetsutvalg og 
retningslinjer for håndtering av mistanke om uredelighet i forskning ihht. lovkravet. 
2. UNN presenterer avtalen med UiT i novembermøtet.  
 
 
35-2018 Regional helseforskningskonferanse. Forberedelser.  
 
Formålet og målgruppe med konferansen ble diskutert. Tidligere år har konferansen 
hatt mange parallelle sesjoner hvor et stort antall lokale forskere har lagt frem sine 
bidrag. Det å gi forskere muligheten til å presentere arbeidet sitt på hjemmebane og 
styrke nettverket regionalt, har vært ansett som et viktig formål ved konferansen.  
Plenumsesjonene har omfattet aktuelle forskningspolitiske planer og føringer, både 
regionalt og nasjonalt. I 2016 var det satt av en halv dag i plenum med temaet  
«Forskning i nord – hvordan få det til?», med 8 -10 ulike bidragsytere fra foretakene og 
samarbeidspartnere.  
 
I møtet ble det fremmet synspunkter på at det kan være hensiktsmessig å tenke nytt om 
formål og målgruppe. Konferansen har tradisjonelt hatt en viktig funksjon som 
forskerarena, spesielt for forskere i begynnelsen av karrieren. Som alternativ til dette 
ble det vist til forskningskonferansen i Helse Vest. Den er mer spisset i sin form, med et 
utvalg av innledere og forskningsfaglige/-politiske problemstillinger, et program som i 
større grad er innrettet mot både ledere og forskere, og et mindre arrangement totalt 
(ca. 100 deltakere, samt program fra lunsj-til-lunsj).   
 
USAM ser behovet for å gjennomgå formålet med og målgruppen til konferansen, og er 
åpen for å vurdere en alternativ innretning på arrangementet. Det er av interesse å se 
på hvordan konferansen kan gjennomføres uten at det legger beslag på for store 
ressurser ved UNN og UiT.  
 
Det ble utpekt en gruppe som bes om å utforme et forslag til løsning basert på 
diskusjonen i USAM. Gruppen tar med seg USAMs betraktninger om at dersom 
konferansen endrer karakter må det være en bevissthet om hva som velges bort. Mht. 
tematisk innretning ble det notert innspill om fokus på forskningens betydning og nytte 
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i klinikk/for klinikere som ikke forsker, som én aktuell innfallsvinkel på en fremtidig 
konferanse.   
 
Vedtak: 
1. USAM nedsetter en programkomité bestående av representanter fra UNN (Tove 
Aminda Hanssen), UiT (Johanna E. Sollid eller den hun utpeker), Nordlandssykehuset 
(Petter Øien), Nord Universitet (Trine Karlsen utpeker en person) og Helse Nord RHF 
(Kristina Lindstrøm), som utformer et forslag til innretning på forskningskonferansen 
2019/2020. Forslaget må inneholde: formål, målgruppe, tid og sted, samt skisse til 
mulig program. 
2. Forslaget presenteres for USAM i novembermøtet.  
 
 
36-2018 USAM - møteplan 2019  
 
Vedtak:  
Møtedatoer for 2019 fastsettes i etterkant av møtet, etter sonderinger om tidspunkter 
fra administrasjonen. 
 
 
37-2018 Eventuelt  
Regionen skal være representert i nasjonal arbeidsgruppe som skal se på hvordan det 
kan utvikles en atferdsnorm for å fremme lik tolkning av regelverk og ny 
personvernforordning (GDPR). Dette inkluderer spørsmål knyttet til håndtering av 
avidentifiserte data. Helse Sør-Øst RHF koordinerer arbeidet og Erlend Smeland leder 
arbeidsgruppen.  
 
USAM melder inn Johanna Sollid, prodekan for forskning ved UiT, Helsefakultetet som 
regionens representant til denne arbeidsgruppa. 


