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Vår ref.: 
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 Saksbehandler/dir.tlf.: 
Nilsen/Lindstrøm/93483077 

Sted/dato: 
Bodø, 24.06.2019 
 

Referat USAM 07.06.2019 
 
 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 07.06.2019 kl. 08.30–13.45 
Møtested: Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø. Møterom «Oversikten» 
Neste møte: 18.09.2019, Tromsø 

 

Til stede: 
Siv Cathrine Høymork 
Leder USAM 

Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

Einar Bugge Leder, Kvalitets- og utviklingssenteret, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

Tove Aminda Hanssen Leder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF 
Petter R. Øien (vara) Forskningsleder, Nordlandssykehuset HF  
Sture Pettersen (vara) Avdelingsleder, eHelse og IKT, Finnmarkssykehuset HF  
Johanna E. Sollid Prodekan forskning, Helsefak, UiT  
Gunbjørg Svineng (vara) Instituttleder, Institutt for medisinsk biologi UiT 

(møtte som eneste tilgjengelige vararepresentant fra UiT) 
Trine Karlsen Dekan, Nord universitet 
Gunnhild Berglen  Brukerrepresentant  

 
Observatører 

Renate Elenjord Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF  
Aslak Himle Forskningsleder, Helgelandssykehuset  

 
Sekretariatet 

Tove Klæboe Nilsen Forskningssjef, Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm Rådgiver, Helse Nord RHF  
Helen Sagerup  Seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste 

forskningsmidler 
Vidar Anderssen  
 

Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste 
forskningsmidler  

Veronika Nordskag Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste 
forskningsmidler (deltok på Skype) 

 
Forfall  

Thrina Loennechen Dekan, Helsefak, UiT 
Gunnar Leivseth Instituttleder, IKM, Helsefak, UiT 
Magritt Brustad Instituttleder, ISM, Helsefak, UiT 
Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef, Nordlandssykehuset HF 
Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF 
Jannikke Ludt Norges Forskningsråd 
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TEMATIME:  Innovasjon 
 Nasjonale indikatorer for innovasjonsaktivitet – presentasjon av systemet og erfaringer 

fra UNN  
v/Tove Normann, seniorrådgiver KVALUT/e-helse og IKT avdelingen og Tove Klæboe 
Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF 

 
Presentasjonene er vedlagt referatet.  
 
I oppdragsdokumentet fra HOD for 2019 bes det om rapportering for både aktivitets- og 
nytteindikatoren. 2019 er også første året at Induct tas i bruk blant alle HFene i regionen. Både 
indikatorsystemet og Induct som verktøy er under utvikling. Særlig gjelder dette 
indikatorsystemet hvor det fortsatt må gjøres en rekke avgrensninger og avklaringer for bedre 
kvalitetssikring av systemet og bruken av det.  
 
Brukerorganisasjonene har ikke vært involvert i det nasjonale arbeidet med definering av 
nytteindikatoren.  
Brukerrepresentanten oppfordret til at det blir gitt en presentasjon av systemet på felles 
konferanse for landets ungdomsråd, «Camp revolution» i Trondheim 13.-15. september 2019. 
Tove Normann følger opp initiativet.  
 

 Presentasjon av innovasjonsstrategi for UiT  
v/Pål Vegar Storeheier, seksjonsleder forskning og utdanningskvalitet 

 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 
 
SAKSLISTE: 
 
16-2019  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Habilitetsvurderinger  
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
Det ble ikke meldt om habilitetskonflikter i tilknytning til noen av sakene som var til behandling 
i møtet. 
 
 
17-2019 Referat fra USAM 20.03.2019  
Følgende saker ble kommentert:  
Dato for forskningskonferansen i januar 2020 må fastsettes snarest. UiT, UNN og RHF tar en ny 
sjekk på mulige møtekollisjoner, avgjør dato og kunngjør denne før ferien. 
 
KLINBEFORSK hadde søknadsfrist 30. april 2019. Det er sendt inn søknader forankret i Helse 
Nord også til denne utlysningen. Det ønskes flere søknader fra nord til kommende utlysninger. I 
tillegg ble kravet om aktiv deltakelse fra alle regioner spesielt kommentert. Forskningslederne i 
HF-ene ble påminnet om å følge med på at regionen er løpende representert i de ulike 
prosjektene.  
 
Vedtak: Godkjent referat ble tatt til orientering. 
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18-2019 Referat- og orienteringssaker 
Faste saker:  
1. Referat AU USAM 06.05.2019 v/Siv  
Lenke til referat 
 
2. RHFenes strategigruppe for forskning 09.05.2019 v/Siv 
Strategigruppen har engasjert seg i arbeidet med bedre tilrettelegging for deltakelse i kliniske 
studier i utlandet, spesielt andre nordiske land.  
Lenke til strategigruppens nettsider 
 
3. NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i spesialisthelsetjenesten) 16.05.2019  
Nye nasjonale nettverk lyses ut snart innen temaene e-helse, infeksjonsmedisin 
antibiotikaresistens og persontilpasset medisin/big data. 
Lenke til referat  
 
4. Nasjonalt møte prodekaner forskning v/Johanna  
5. Det nasjonale dekanmøte i medisin 27.05.2019  
Klinisk forskning var ett av hovedtemaene i år.  
Lenke til agenda for møtene 
 
Andre saker: 
6. Tildeling innovasjonsmidler 2019. Det ble orientert fra komitemøte 05.06.2019. Kunngjøring 
av hvem som har fått midler legges ut på nettsidene 11.06.2019. 
 
7. Forskningsaktivitet i foretaksgruppen 2018. Det ble orientert fra sak behandlet i RHF-styret 
28.05.2019 
Lenke til saken 
 
 
19-2019  Utlysning av forskningsmidler for 2020 – revidering av søknadsveilederen  
Det er behov for nærmere utredning før det tas en beslutning om vekting av vurderingskriterier 
etter norm fra KLINBEFORSK, jf. diskusjon i forrige USAM-møte. Arbeidet samordnes med de 
øvrige regionene.  Gjeldende vekting beholdes derfor i årets utlysning. 
 
Det ble stilt spørsmål fra UiT om satsen for utenlandsstipend. Satsene er 80 % av 
Forskningsrådet sats for utenlandsstipend, og Helse Nord og UiT har samme praksis her. USAM 
konkluderte med å videreføre dette inntil UiT eventuelt vurderer endringer i sin praksis.   
 
Det ble stilt spørsmål fra brukerrepresentanten om nasjonale satser for honorering av 
brukermedvirkning. Sekretariatet avklarer hvor langt denne prosessen er kommet. Dersom nye 
nasjonale satser ikke er klare enda, offentliggjøres satsene for brukermedvirkning i Helse Nord 
som vedlegg til utlysningen. Disse er referert til i våre retningslinjer for brukermedvirkning i 
forskning, og Helse Nord understreker at slike utgifter vil dekkes som driftsutgifter i 
prosjektbudsjettene. 
 
Viktigheten av å øke formidling av forskning oversatt til samisk ble etterspurt av 
brukerrepresentanten; både vitenskapelige artikler og allmennrettet formidling. Dette vil bli 

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/universitetssamarbeidet#referater-fra-m%C3%B8ter-i-usam
http://rhf-forsk.org/referater/
http://helseforsk.no/wp-content/uploads/2019/06/Referat-NSG-møte-16-mai-2019.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/utvalg/dekanmote/nasjonale-dekanmoter/2019/dokumenter/program-for-nasjonalt-dekanmote-2019---internt-mote-pr-15-5-19.pdf
https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/disse-prosjektene-far-innovasjonsmidler-for-2019
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202019/20190528/Styresak%2062-2019%20Forskningsaktiviteten%20i%20foretaksgruppen%202018.pdf
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tatt opp i forbindelse med revidering av strategien. Brukerrepresentantenes ansvar for 
formidling til pasientgruppene ble påminnet.  
 
Øvrige innspill fra USAM mht. søknadsveilederen: 
- Spesifisering av hvem som anses som pårørende jf. brukermedvirkning fjernes (i kapittel 

3.3).  
- Teksten om forankring av søknader  konkretiseres (kapittel 2.2) 
- Ta med informasjon om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) i kapittel 8.3. 
 
USAM ble videre gjort oppmerksom på at Forskerforbundet har henvendt seg til andre 
helseregioner med bekymring om at utlysningene av forskningsmidler medfører uriktig bruk av 
midlertidig ansettelser i forskerstillinger ved helseforetakene. Forskerforbundet har krevd 
stopp/utsettelser i utlysningene, og justeringer i kriteriene. Saken vil bli tatt opp til diskusjon 
regionene i mellom. Sekretariatet vurderer om det er påkrevd med spesifiseringer av gjeldende 
regelverk i søknadsveilederen, men mener at hovedtrekkene i vår utlysning ikke bryter med 
regelverk om midlertidighet. Ansettende institusjoner – helseforetak og universitet – har ansvar 
for å følge lov og regelverk på området.   
 
Vedtak:  
1) USAM godkjenner følgende justeringer i søknadsveilederen for 2020:  

a) Innarbeidingen av tidligere vedtak fattet av USAM. 
b) Hovedregelen for Helse Nord-finansierte prosjekter er at bruker skal være 
navngitt. 
c) USAM øker maksimale søkebeløp for 2020 til 1,3 millioner kroner (med de 
unntak som er skissert i søknadsveilederen).  

2) USAM ber administrasjonen ferdigstille utlysningsmaterialet i henhold til USAMs vedtak 
(over) og innspill gitt i møtet 07.06. USAM ber om at forskningsmidlene for 2020 i åpen 
konkurranse lyses ut innen 14. juni 2019. 
 
 
20-2019 Oppfølging av internrevisjonsrapport – Helse Nord RHFs forvaltning av 
helseforskningsmidler  
Oppfølgingspunkter knyttet til internrevisjonens anbefalinger ble gjennomgått. Noen av 
punktene er allerede effektuert, herunder innføring av begrensning i søkeadgang: ledere i hele 
lederlinjen i RHF og på UNN, som har ansvar for henholdsvis forskningsadministrasjon (for 
USAM og Tildelingsutvalget) og sekretariatsfunksjonen (for de vitenskapelige komiteene), kan 
ikke søke på RHFets forskningsmidler. Bestemmelsen gjelder allerede fra kommende utlysning 
av forskningsmidler for 2020. 
 
Hva gjelder miljøgiftlaboratoriet ble det opplyst at det p.t. ikke er tatt inn i tentativt budsjett for 
forskning og innovasjon, i påvente av behandling i budsjettprosessen i RHFet høsten 2019. Det 
ble videre påpekt at miljøgiftlaboratoriet ikke har formell status som kjernefasilitet og at dette 
må endres i fremtidig omtale av laboratoriet i interne dokumenter. 
 
 
Vedtak: 
USAM tar orienteringen om oppfølging av internrevisjonsrapport 01-2019 til etterretning.   
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21-2019 Forslag om forlenging av avtale om finansiering av felles EU-rådgiver  
Det kan vurderes å endre tittel på stillingen for å synliggjøre at rådgiveren kan bidra med støtte 
til søknadsutforming, også på andre områder enn EU-søknader. 
 
Vedtak 

 USAM støtter at det inngås en ny avtale om videre samarbeid om forskningsstøtte i EU-
prosjekter, i form av en rådgiverstilling.  

 Stillingen finansieres som tidligere med 1/3 fra hver av partene; Helsefak, Helse Nord 
RHF og UNN.  

 Sekretariatet bes innhente en skriftlig vurdering fra RHFets økonomiavdeling hva 
gjelder momsproblematikken, og hvorvidt dette skal innarbeides i ny avtale mellom 
partene.  

 Endelig utkast til avtale legges frem for vedtak i AU USAM. 
 
 
22-2019  Tentativt budsjett 2020  
USAM ble gjort oppmerksom på at pågående aktivitet og tiltak med halvårseffekt 
budsjettmessig binder opp en relativt større andel midler for 2020, sammenliknet med 2019.  
Omfanget av frie midler til utlysning til nye prosjekter antas å ligge på ca. 24. mill. 
 
UiT orienterte om pågående evaluering av miljøstøtte. Anbefalingen fra Lokalt Evaluerings 
Team (LET) skal foreligge senest 1. september 2019. Sak om eventuell fornyelse og forslag til 
videre samfinansiering vil bli lagt frem for USAM i møtet 17. september, når anbefaling 
foreligger. 
 
Vedtak: 
USAM tar tentativt budsjett for forskning og innovasjon 2020 til orientering. 
 
 
23-2019 Nasjonal arbeidsgruppe - håndtering av pseudonymiserte data innen 

helseforskning. Status i arbeidet 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
Rapport fra arbeidsgruppen vil bli presentert for adm. dir. i Helse Sør-Øst RHF 17.06.2019. 
 
Vedtak: 
USAM tar informasjonen til orientering. 
 
 
24-2019 Oppnevning av representant til forskningsnettverk  

innen muskel- og skjelettlidelser (MUSS) 
 
Vedtak: 
USAM ber om at saken følges opp i tråd med anbefalingene gitt i møtet, og at Ann Kristin Hansen 
(ortoped, UNN/UiT) forespørres som regionens representant til fagråd for forskningsnettverk 
innen muskel- og skjelettlidelser (MUSS).  
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25-2019 Oppnevning av medlem til nyopprettet faggruppe  
for ernæring – publiseringskomité 

UiT undersøker med aktuelle fagpersoner om de kan påta seg oppgaven. 
 
Vedtak: 
USAM støtter oppnevning av medlem til faggruppe for ernæring på bakgrunn av forslag fra UiT 
på anbefalt kandidat. 
 
 
26-2019  Eventuelt 
Ingen saker ble meldt under eventuelt. 
 


