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TEMATIME:   
 
Mandat for regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon.  
Gjennomgang og diskusjon 
Ved Tove Klæboe Nilsen. Presentasjonen (som også omfatter Regional utviklingsplan, pkt 11. i  
sak 05-2019) er vedlagt referatet.  
 
USAM skal være rådgivende for Helse Nord RHFs besluttende organer i saker som gjelder 
forskning, og kan også være rådgivende i saker som gjelder innovasjon  
 
Det ble foreslått at innovasjon blir tematime i neste USAM-møte, og at flere innovasjons- 
medarbeidere inviteres til denne tematimen. 
 
ORDINÆR SAKSLISTE: 
 
03-2019  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble meldt to saker til eventuelt:  
Informasjon om Helse Nords publiseringsfond. Tilgang til forskningslitteratur. 
 
Habilitetsvurderinger knyttet til møteagenda: 
Johanna E. Sollid meldte seg inhabil i sak 14-2019 Evaluering av miljøstøttesatsing 2014. 
 
04-2019 Referat fra USAM 09.11.2018  
Lenke til referat  
 
Vedtak:  
Godkjent referat ble tatt til orientering.  
 
05-2019 Referat- og orienteringssaker 

 
Faste saker:  
1. Referat AU USAM 01.03.2019 v/Siv 
2. RHFenes strategigruppe for forskning 07.03.2019 v/Siv 
3. NSG AU v/Johanna  

Det ble orientert om status for utlysning av nasjonale nettverk i regi av NSG. Endelig 
utlysning forventes å foreligge før sommeren. Tre aktuelle områder er definert: e-helse, 
persontilpasset medisin, antibiotikaresistens. 

4. Prodekanmøte om innovasjon v/Johanna. Sentrale saker: 
Helseinnovatørskolen -  mulige endringer mht. finansiering av deltakelse. 
SPARK Studentinnovasjonsprosjekter, se lenke.  
Forskerlinjeutdanningen og mulig etablering av innovasjonsprofil i utdanningen.   

 
Annet: 
5. KLINBEFORSK-utlysning v/Siv Lenke til utlysning 

Det ble påminnet om at miljøene i regionen fortsatt og i økende grad må orientere seg mot 
de store finansieringskildene som KLINBEFORSK. 

https://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat%20USAM/20181109%20Referat%20USAM.pdf
https://www.med.uio.no/english/research/school-of-health-innovation/about/index.html
https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/innovation/spark/
http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/
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Det vises til liste over prosjektdeltakere fra Helse Nord i KLINBEFORSK-finansierte 
prosjekter (sendt USAM 29.11.2018). Kravet om aktiv deltakelse fra alle regioner ble 
spesielt kommentert. Ordningen har til hensikt å bygge opp forskningssamarbeidet mellom 
regionene. Forskningslederne i HFene må følge med på at dette etterleves i 
prosjektperioden. Dersom personene som er oppført på listen som prosjektdeltakere fra 
nord ikke inngår i prosjektarbeidet lengre pga. flytting ut av regionen eller avslutter sitt 
arbeidsforhold i gjeldende foretak, skal det meldes fra om det. Forskningslederne i det/de 
aktuelle foretakene bes om å bidra til at andre fra vår region overtar prosjektdeltakelsen, 
slik at deltakelse fra alle regioner, som er en forutsetning i KLINBEFORSK-prosjektene, 
ivaretas videre. 

  
6. Dialogmøte om innovasjon. Helse Nord RHF/UNN/UiT 21.01.2019 v/Siv 

Sentrale saker: Nye Narvik sykehus – smartsykehus. Inductverktøyet i HFene. 
Innovasjonsstrategi ved UiT. Nye Norinnova - hvordan de kan og bør brukes. 
Nytt møte (juni) under planlegging. 

 
7. Møte med Finnmark fylkeskommune om kunnskapsgrunnlaget for helsetilstanden til 

Finnmarks befolkning, i Alta 11.02.2019 v/Siv 
Møtet var av uforpliktende karakter med sikte på gjensidig informasjonsutveksling mellom 
aktørene og innledende diskusjon/idemyldring mht. behov for og eventuelt gjennomføring 
av befolkningsundersøkelse i Finnmark.  

 
8. Avvikling av samarbeidsforum for samordning mellom universiteter med medisinutdanning 

og helseforetak v/Siv 
Det ble orientert om at samarbeidsforumet legges ned. NSG videreføres som et overordnet 
samarbeidsorgan mellom de to sektorene 

 
9. Arbeidsgruppe – Nasjonal norm for håndtering av avidentifiserte forskningsdata v/Johanna 

Arbeidet er i en innsamlingsfase. Rapport vil foreligge før sommeren. Det ble påpekt fra 
USAMs brukerrepresentant at arbeidet må tas hensyn til at ulike brukergrupper vil ha ulike 
definisjoner av hva som er å forstå som sensitiv informasjon. Prosjektet ble oppfordret til å 
ta kontakt med f.eks. innvandrerorganisasjon, Sametinget, eller andre som kan bidra til å 
belyse relevansen av kulturell brukerkunnskap som kunnskapskilde. 

 
10. Internrevisjonsrapport – Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler, styresak i 

RHF-styret 27.03.2019 v/Siv 
Lenke (oppdatert 15.03) til styresak og rapport   
Det ble kort referert til innholdet i saken. USAM vil bli orientert om styrets vedtak i saken og 
oppfølgingen av dette.  

 
11. Regional utviklingsplan (fokus på forskningsdelen) – vedtatt i styremøte i desember 2018 

v/Tove 
Kapittel 7, som omhandler forskning og innovasjon, er vesentlig omarbeidet og konkretisert  
etter høringsrunden, bl.a. etter viktige innspill fra institusjonene i USAM. 
Det ble understreket at planen gjelder hele foretaksgruppen, og at foretakene også er  
ansvarlige for å innfri målene både faglig og økonomisk. Det ble videre henvist til Helse  
Nords økonomiske langtidsplan som i større grad vil si noe om hvilke tiltak som skal  

https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-27-mars-2019-2019-03-27
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prioriteres og finansieres. Det overordnete planverket vil ligge til grunn for revidering  
av Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi for neste periode, herunder hvilke tiltak  
som skal prioriteres.   

 
12. Innspill fra RHF-styret om supplering av USAMs sammensetning med medlem med samisk 

bakgrunn v/Tove  
Saken er til behandling i Sametinget, som er invitert til å utnevne observatør til USAM.  

 
13. Orientering fra Forskningsrådet 

Forskningsrådet orienterte kort om endringer fra 2019 mht. endringer i søknads- og 
vurderingsprosesser: forenkling av søknadsfrister og søknadstyper, nye 
vurderingskriterier, samordning på tvers av programmer ved behandling av  
søknader m.m. Se Forskningsrådets nettsider for detaljert informasjon. 

 
Innspillene fra høringsrunde om implementeringen av Plan S er til vurdering i  
Forskningsrådet. Forskningsrådet legger opp til en sakte innføring av Plan S, etter den  
langsomste tidslinjen.  Det vil i praksis si at det er artikler som sendes inn for publisering fra  
2022 som vil måtte forholde seg til kravene. Det ble presisert at dette gjelder prosjekter  
finansiert av Forskningsrådet. 

 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering med de kommentarer som er nevnt under hvert punkt.  
 
 
06-2019  Oppdragsdokumentet 2019 om oppdrag innen forskning og innovasjon. 

Fra HOD til Helse Nord RHF og fra Helse Nord RHF til helseforetakene  
 
I tilknytning til kravet om åpen tilgang ble det påpekt at inntil videre gjøres arkivering av  
publikasjoner i åpne vitenarkiver, som f.eks. Munin-arkivet ved UiT. Helse Nord RHF og  
helseforetakene i regionen har ikke egne vitenarkiv i dag. På sikt kan det bli aktuelt med  
etablering av et nasjonalt vitenarkiv. 
 
UiT meldte interesse for hvilke indikatorer som ligger til grunn for rapportering av  
innovasjonsaktivitet og –nytte i foretakene. Gjennomgang av sektorens poeng- 
/indikatorsystem kan vurderes som sak til USAMs junimøte, ev. et senere møte.  
 
Adresseringspunktet er av særlig betydning. Et betydelig antall publikasjoner har av ulike  
årsaker blitt feiladressert (ref internrevisjonsrapporten omtalt i sak 05-2019/10), med  
uheldige konsekvenser for foretakene mht. forskningspoeng, økonomi og forskningsaktivitet  
generelt. 
 
Tidligere omtalt avtale om felles redelighetsutvalg mellom UiT og UNN, som også inkluderer  
FIN, SANO og SKDE, er ikke sluttført. UNN følger opp saken. UNN har også laget forslag til  
retningslinjer ved mistanke om uredelighet i forskning. 
NLSH venter på svar fra Nord universitet angående planlagt samarbeid mellom NLSH, HLSH og  
Nord Universitet. 
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Vedtak:  
Saken tas til etterretning. 
  
07-2019 Rapportering forskning og innovasjon 2018 – eRapport og vedlegg  
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
Faglig rapportering på forskningsaktivitet 2018 ble lagt frem i møtet. Det ble også gjort kort 
rede for innovasjonsprosjekter som har fått finansiering gjennom utlyste midler fra Helse Nord 
og som har rapportert i 2018. 
 
USAMs kommentarer til sak 07-2019 og 08-2019 må sees i sammenheng, og tas med i arbeidet 
med styresak om forskning som skal legges frem for RHF-styret i mai.  
 
USAMs kommentarer til rapporten: 
Rapporten frembringer mye og detaljert informasjon. USAM ønsker at det neste år legges fram 
et saksfremlegg i tillegg til selve rapporten, med en kort oppsummering av sentrale tendenser 
og utviklingstrekk, og diskusjonspunkter som tydeliggjør hva USAM bes om å ta stilling til. Dette 
som et strategisk diskusjonsgrunnlag for USAM, og som grunnlag for en retningsgivende 
uttalelse fra USAM om arbeidet fremover og hva som anses for å være hovedutfordringene.  
 
Angående gjennomføringstid for ph.d.-stipendiater ble det kommentert fra UiTs side at 
tilrettelegging for dobbeltkompetanseløp (at kandidater arbeider med sin ph.d-avhandling 
samtidig som de får en klinisk spesialistutdanning) og utvidet gjennomføringstid gir negative 
utslag for institusjonens bevilgning fra departementet. Dette er en nasjonal problemstilling og 
arenaen for å ta opp problemstillingen vil være NSG.  
 
Oversikten viser at mange prosjekt (ph.d-stipend) med tildelingsår langt tilbake i tid ikke har 
sluttrapportert. Sekretariatet bes om å følge opp disse prosjektene.   
 
Formen til rapporten ble diskutert, og USAM ber administrasjonen se om det er hensiktsmessig 
å redigere noe om for å få en enda bedre og mer oversiktlig presentasjon av 
forskningsaktiviteten.  
 
Kommentarer som angår brukermedvirkning i forskning spesielt: 
Brukerrepresentanten oppfordret til å se nærmere på muligheten for etablering av  
erfaringskonsulenter i HFene innen brukermedvirkning i forskning. Det vil være av stor 
betydning for brukerne å kunne søke støtte hos erfaringskonsulent innen egne rekker, i 
spørsmål som angår rolleforståelse, oppgaveløsning m.m.  
 
Spørsmål om formidling av forskning (utover vitenskapelige publikasjoner) bør konkretiseres.  
Det er viktig å få avklart hvorvidt forskningen er formidlet brukerne eller ikke. Det vil videre 
være nyttig med en differensiering av begrepet brukerformidling, for tydeliggjøring av hvem 
formidlingen er rettet mot; allmennheten, organisasjoner, pårørende, mestringssentre osv.   
 
Det ble også påpekt som en stor fordel om det er minst to brukermedvirkere med i prosjektet.  
Det vil være en støtte for den enkelte bruker, og fordelaktig for prosjektet at det er flere å spille  
på ved sykdom e.l. 
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For bedre kvalitetssikring av brukermedvirkning er det av interesse å sammenholde 
rapportering fra bruker med rapportering fra forskeren for derigjennom å få bedre belyst 
hvordan ting fungerer i praksis. Formålet med kvalitetsprosjektet som er under arbeid har 
nettopp til hensikt å finne svar på hvordan brukermedvirkning faktisk praktiseres og oppleves.  
 
Brukerrepresentanten opplyste at hun har vært i dialog med rusorganisasjonene, og at de vil ta 
initiativ til et mer strukturelt samarbeid når det gjelder forskning på rusområdet. 
Organisasjonene ønsker å bidra med innspill på forskningstema, herunder områder hvor det er 
store kunnskapshull, f.eks. forskning på hvordan de rundt pasienten opplever behandling og 
oppfølging fra helsetjenesten.    
 
Brukerrepresentant pekte også på viktigheten av at brukere involveres i en tidlig fase i 
prosjekter innen medisinsk-teknisk utstyrsindustri. 
 
Vedtak: 
1. USAM tar den faglige rapporteringen på forskning og innovasjon aktivitet til etterretning.  
2. USAM ber administrasjonen se på formen på rapporteringen for 2019 med hensyn på noe 
omredigering og utvelgelse av informasjon. 
3. USAM ber om å få en egen forberedt sak med vurdering av utviklingstrekk i 
årsrapporteringen, når rapporten for 2019 legges fram. 
 
 
08-2019  Tildeling av forskningsmidler for 2019  
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 
Det ble redegjort for prosess og tildeling av midler til forskning og innovasjon for 2019, 
herunder konsekvenser for budsjettet som følge av omfordeling av midler på RHF-nivå. 
 
RHF-styret har i møte 7. februar 2019 gjort vedtak om å omfordele budsjettmidler pga. en 
vanskelig økonomisk situasjon, ref. styresak 5-2019. Det ble derfor ikke gitt rom for å refordele 
ubrukte forskningsmidler i år, som er gjort tidligere år. I styresaken var det foreslått å ta ned 
forskningsbudsjettet med inntil 10 mill. kr. 
 
Den pålagte omfordelingen er gjort ved innhenting av midler fra prosjekter med forsinket 
oppstart i 2019, tilbakebetaling av ubrukte midler i avsluttede prosjekter primært ved UNN, 
avslutning av forskerstilling innen brukermedvirkning og pasient- og pårørendeopplæring (pga. 
dårlig rekruttering) ved UiT, omsøkt følgeforskning som ikke igangsettes og to utsatte tiltak på 
regionalt og nasjonalt nivå (forskningskonferanse og forskningsnettverk).  

 
Den pålagte budsjettreduksjonen har vært krevende, men det har lyktes å skjerme viktige 
strategiske tiltak, samt prosjekter som allerede har fått tilsagn om midler. Kvalitet- og 
forskningsdirektøren understreket at nedskjæringen er å betrakte som et krisetiltak i en 
vanskelig periode.  
 
Det ble påpekt som beklagelig at ikke flere prosjekter oppnår fremragende karakterer både på 
kvalitet og nytte, og USAM imøteser en diskusjon om hva som skal til for å gjøre flere prosjekter 
og miljø konkurransedyktige på de store arenaene. Det er helt sentralt at forskningsaktørene i 
regionen har et stadig fokus på hvordan man kan samle seg i større og sterkere forskningsmiljø. 
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Det er USAMs vurdering at det ligger et uforløst potensiale i det å øke ambisjonsnivået i 
prosjektene, og nyttiggjøre seg av nettverk og kompetanse for å bygge opp sterkere grupper. 
USAM ønsker at det holdes et fortsatt fokus på hvilke insentiver som kan bidra til større miljø 
og mer samarbeid, samtidig som de mindre prosjektene også skal ivaretas. Opprettelsen av 
søknadstypen KlinReg er ett eksempel på en slikt insentiv.  
 
Vedtak:  
1. USAM tar oppsummeringen til orientering og vil, på bakgrunn av hovedkomiteens budskap, 

spesielt arbeide for å identifisere ytterligere tiltak som kan bedre tilfang og kvalitet på 
følgende områder: kandidater med helsefaglig bakgrunn, kliniske prosjekter og 
behandlingsstudier, omfang og kvalitet på søknader fra psykisk helse og rus-feltet. 

 
2. Innspillene fra USAM tas med i det videre arbeidet med implementeringen av tiltakene i 

budsjett for 2019, og i videre planlegging av arbeidet med å tilrettelegge for god forskning i 
Helse Nord, jfr. vårt forskningsoppdrag og gjeldende strategi. 

 
 
09-2019 Overrekkelse av nasjonal rapport for spesialisthelsetjenesten 

2018/seminar Tromsø 21.05.2019  
 
Invitasjon til arrangementet er under utarbeidelse. Helse- og omsorgsdepartementet deltar med  
statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Interregional programkomite for arrangementet vil bli  
nedsatt i tillegg til lokale krefter som bidrar.  
 
Vedtak: 
USAM tar informasjonen til orientering.  
 
 
10-2019  Forsknings- og innovasjonskonferansen 2020  
 
Kvalitet- og forskningsdirektøren orienterte om at konferansen er besluttet utsatt til 2020,  
dette i samråd med programkomiteen. Aktuelle datoer i 2020 kan være 15.-16. januar eller 22.- 
23. januar 2020. 
 
Vedtak:  
USAM godkjenner program for forsknings- og innovasjonskonferansen, og tar til orientering at  
ny dato er under planlegging.   
 
 
11-2019 Utredning – REK-godkjenning av prosjekter finansiert av Helse Nord RHF  
 
Ordningen har vært av betydning fordi den har bidratt til økt fokus på etiske  
problemstillinger i utarbeidelse av søknaden. Samtidig har den uheldige sideeffekter som  
gjør at USAM vurderer det som at kravet kan opphøre.  
 
Vedtak: 
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1. Kravet om dokumentasjon på REK-godkjenning eller kvittering på innlevert søknad til REK, 
bortfaller som obligatorisk vedlegg til søknad om forskningsmidler fra Helse Nord fra neste 
års utlysning (2020). 

2. Ny tekst i søknadsveilederen bes utformet slik at søker gjøres oppmerksom på at etiske  
problemstillinger skal belyses i tilstrekkelig grad i søknaden.  
 

 
12-2019 Innspill til utlysningen av forskningsmidler for 2020  
 
USAM gikk gjennom liste over innspill slik de fremkommer i saksfremlegget. Følgende områder  
anses som løst, og tas ikke med som vedtakspunkter: 

 USAM innfører ikke krav om dokumentasjon om veilederforhold til ph.d.-studenter der 
søknaden er forankret ved et helseforetak.  

 USAM beholder dagens formulering tilknyttet infrastruktur (forventning om kontor). 
 USAM beholder postdoktorstipend som søknadstype.  

 
Angående vedtakspunkt 2 er dette en problemstilling som i hovedsak gjelder prosjekt med 
forankring ved UNN som planlegger bruk av laboratoriefasiliteter etc. ved UiT. Enkeltsaker 
forventes løst i felles forskningsutvalg ved UNN/UiT. 
 
Vedtak: 
1. USAM viser til innspill om endringer i noen betingelser og krav til søkere på Helse Nords 

forskningsmidler, og vedtar endring i noen av disse for å oppnå forbedring, forenkling og 
fremme god klinisk forskning. 

 
2. For kvalitetssikring av ressursbruk knyttet til prosjekter forankret ved helseforetak tas det 

inn som et nytt punkt i søknadsveilederen: Forutsetningene for prosjektet må være 
realistisk og nødvendig avklart, herunder behov for eksterne ressurser, før innsending av 
søknad. Dette omfatter også bruk av ressurser ved universitetene i regionen.  

 
3. USAM endrer tidspunkt for når ikke-navngitt ph.d.-kandidat må ha avlagt 

mastergrad/profesjonseksamen til tidspunkt for søknadsfrist på utlyst ph.d.-stilling 
 

4. USAM åpner for å kunne tildele postdoktorstipend til kandidater som tidligere har hatt 
tilsammen ett postdoktorstipend i utlandet eller i en annen helseregion i Norge.  

 
 
13-2019  Vekting av vurderingskriterier etter norm fra KLINBEFORSK  
 
Med de opplysninger som pr. i dag ligger i saken synes det vanskelig å forutse hvilke reelle  
implikasjoner som vil komme av å justere vektingen av vurderingskriteriene, og hvilken  
betydning en slik justering vil ha i praksis.  
 
Vedtak: 
1. Sekretariatet undersøker hvordan de andre regionene forholder seg til eventuell vekting av 

kriteriene som er innført i vurderingen av søknader til KLINBEFORSK, i sine utlysninger. 
Avklaringen gjøres før årets utlysning i Helse Nord. 
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2. USAM mener det bør være en felles nasjonal praksis på området, og ber om at saken tas opp 
til diskusjon med de andre regionene.  
 

 
14-2019 Evaluering av miljøstøttesatsing 2014  
USAM vurderte at saken på nåværende stadium er av ren administrativ karakter, og hadde  
ingen kommentarer til saken. 
 
Vedtak: 
1. Nord Universitet bes om å påta seg oppdrag med evaluering av miljøstøttetildeling 

(støtteform 1 og 2) fra Helse Nord i 2014, ev. sammen med ekstern samarbeidspartner. 
2. Administrasjonen på Helsefak og sekretariatet for USAM bes om å bistå evaluatorene med 

bakgrunnsmateriale (utlysning, saksutredninger og vedtak i USAM og Tildelingsutvalget, 
samt tidligere rapporteringer). 

 
 
15-2019 Eventuelt 
 
Helse Nord har et eget fond for støtte til publisering i tidsskrift med åpen tilgang.  Det ble 
informert om at retningslinjer og søknadsskjema er revidert, og vil bli lagt ut på Helse Nords 
nettsider.  
 
Det ble stilt spørsmål fra Helgelandssykehuset om hvilke muligheter som gjelder for tilgang til 
forskningslitteratur. Dagens situasjon er preget av at: 

 mange vitenskapelige artikler er låst bak betalingsmurer i tidsskriftene 
 Helsebiblioteket av økonomiske årsaker har måttet si opp mange tidsskrifter. Kuttet 

rammer først og fremst personell i primærhelsetjenesten og foretak som ikke er 
tilknyttet et universitet, fordi disse ikke har så mange alternative tilganger til litteratur. 

 Unit er i forhandling og dialog med de store internasjonale forlagene, både om 
konsortieavtaler og om åpen tilgang. 

 
Forskere oppfordres til å ta kontakt med Universitetsbiblioteket (UB) som kan bistå med tilgang 
til artikler.  
 
 
 


