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Vår ref.: 
2019/642 

 Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kristina Lindstrøm/93483077 

Sted/dato: 
Bodø, 16.10.2019 
 

Referat USAM 18.09.2019 
 
 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 18.09.2019 kl. 09.30 – 15.00 
Møtested: PET-senteret, Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Møterom G 754 
Neste møte: 07.11.2019, Helse Nord RHF, Bodø.  

 

Til stede: 
Faste representanter 

Tove Klæboe Nilsen 
Leder USAM 

Forskningssjef, Helse Nord RHF 

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

Ingvild Pettersen Konst. avdelingsleder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF 
Petter Román Øien (vara) Forskningsleder, Nordlandssykehuset HF  
Thrina Loennechen Dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid  Prodekan forskning, Helsefak, UiT 
Christen Peder Dahl Instituttleder, Institutt for klinisk medisin, UiT 
Gunbjørg Svineng 
(vara) 

Instituttleder, Institutt for medisinsk biologi, UiT  
 

Trine Karlsen Dekan, Nord universitet 
Gunnhild Berglen  Brukerrepresentant (deltok på Skype) 

 
Observatører 

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

 
Sekretariatet 

Kristina Lindstrøm Rådgiver, Helse Nord RHF  
Knut Høybråten 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  

 
Forfall  

Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef, Nordlandssykehuset HF  
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Magritt Brustad Instituttleder, ISM, Helsefak, UiT 
Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF  
Jannikke Ludt Norges Forskningsråd 

 
 
 
 
 
 
09.30 – 11.00  Tematime og omvisning på PET-senteret, UNN 
USAM-møtet innledet med presentasjon og omvisning på PET-senteret ved UNN. Senterleder 
Rune Sundset orienterte om aktivitet på senteret, og om forskningsprogrammet Kystsamarbeid 
i nukleærmedisin som tidligere er presentert i USAM-møte 09.03.2018. 
 
11.00 – 15.00  Ordinært USAM-møte 
Det ble innledningsvis orientert om at RHFet har utpekt forsknings- og innovasjonssjef Tove 
Klæboe Nilsen som ny leder av USAM og AU USAM høsten 2019, etter Siv Cathrine Høymork. 
Knut Høybråten er tilsatt som rådgiver i seksjonen ut året, med primæroppgaver innen 
innovasjon og økonomioppfølging innen forskning. 
 
Agenda: 
27-2019  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble ikke meldt om habilitetskonflikter til noen av 
sakene som var til behandling i møtet.  
 
28-2019 Referat fra USAM 07.06.2019  
Vedtak: 
Det godkjente referatet tas til orientering. 
 
29-2019 Referat- og orienteringssaker 

 
Faste saker:  
1. Referat AU USAM 28.08.2019 v/Tove 
I sak om felles EU-rådgiver er det utformet avtale om forlenging av ordningen, 
hvor Helsefak og Helse Nord RHF samfinansierer stillingen i tre nye år med 50 % 
av kostnadene hver. Avtalen vil bli sendt institusjonene til signering. 
 
2. RHFenes strategigruppe for forskning 29.08.2019 v/Tove 
Aktuelle saker: 
Midlertidige forskerstillinger - dialog med Forskerforbundet med bakgrunn i 
deres utspill mot sektoren om problematikk knyttet til midlertidige ansettelser 
av forskere ved helseforetakene. 
Presentasjon av ny indikator for kliniske behandlingsstudier som innføres fra og 
med 2020 (måling for forskningsaktiviteten i 2019).   
Strategisk dialogarena mellom Forskningsrådet og RHFene er under opprettelse 
med formål om særlig samarbeid på utvalgte områder hhv. forskningssentre for 
klinisk behandlingsforskning og mulig felles digitalt søknadsbehandlingssystem. 
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Godkjent referat vil bli publisert her 
 
3. NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i spesialisthelsetjenesten) 

v/Johanna  
Aktuelle saker: 
Organisering av publiseringsutvalget og faggruppene. Prosesser pågår for å sikre 
representasjon i utvalgene.  
NSGs årlige seminar arrangeres 20. november. Seminaret er åpent og program 
vil snartbli sendt ut.   
 
Andre saker: 
Regionalt samarbeidsorgan for utdanning (SAMUT). Referat fra møte 1-2019 og 
2-2019. USAM oppfordres til å lese referatene for å holde seg orientert om hvilke 
saker SAMUT er opptatt av, og særlig vurdere hvilke tema som kan være aktuelle 
for et ev. fellesmøte i 2020. 
 
Det ble informert om at etter internasjonale og nasjonale høringer er den 
endelige Plan S med veileder for iverksetting lansert og publisert på  
Forskningsrådets sider.  Lenke 
 
Håndtering av helseforskningsdata. Rapport med anbefalinger (juni 2019).  
Rapporten er oversendt Helse Sør-Øst RHF for videre behandling og forankring i  
begge sektorer. Dette er en arbeidsgrupperapport, som er til behandling, og det  
bes om at denne foreløpig ikke spres videre.  
 
"Videostøttede spesialisthelsetjenester og samhandlingstjenester i  
Nord". Sluttrapport etter forprosjekt vår 2019 (19.06.2019). 
Rapporten legges frem som orienteringssak til styret 25.09.2019. Forprosjektet 
vil videre bli presentert i kommende direktør- og fagsjefmøter med forslag til  
mandat for et hovedprosjekt. Også KTV/KVO og RBU vil bli involvert i  
utarbeidelsen av mandat. Brukerrepresentant påpekte viktigheten av å ta  
hensyn til brukersammensetning ved utvikling av tjenestemodeller for å sikre  
brukervennlighet mot et mangfold av pasientgrupper. Styresaken finnes her. 
 

 
30-2019  Orientering om innkomne søknader  
Presentasjonen sendes ut med referatet.  
Totalt 118 søknader er mottatt til vurdering. Søknadene fordeler seg som forventet på  
helseforetakene.  Det er noe færre søknader fra UiT enn tidligere år, og for første gang på flere  
år foreligger det søknader fra Nord universitet.  
 
10 søknader er avvist på formalia. Det er i stor grad de samme feilene som går igjen fra tidligere  
år. Det ble eksplisitt uttrykt i USAM at det forventes at søknadene må tilfredsstille alle formelle  
krav for å komme til komitevurdering, og at det er nødvendig og ønskelig med en konsekvent  
praktisering av søknadsbestemmelsene.    
 
Tildelingsutvalget får noen nye medlemmer fra i høst pga. at medlemmene oppnevnes for  
toårsperioder, og som følge av skifte av personer i lederfunksjoner noen steder. Fra Nord  

http://rhf-forsk.org/
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2019/endelig-plan-s-er-klar/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=plan+s&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3a2e417c3c-802e-4045-9140-af21d072afb7&_t_ip=91.186.76.3&_t_hit.id=Forskningsradet_Core_Models_ContentModels_Pages_NewsArticlePage/_eed5d255-24a1-4044-a4c1-52d3ad69d482_no&_t_hit.pos=2
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-25-september-2019-2019-09-25
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universitet deltar nytilsatt rektor, fra RBU er det oppnevnt ny representant, mens  
representasjonen fra hhv. UNN, UiT og RHFet ikke er avklart.  Sammensetningen er   
klar rundt 10. oktober. 
 
Vedtak: 
USAM tar saken til orientering 
 
 
31-2019 Tentativt budsjett 2020   
En foreløpig vurdering er at det kan være noe handlingsrom for nye tiltak i 2020. Dette er høyst 
tentativt ettersom inntektssiden ikke er fastsatt. USAM hadde en innledende diskusjon om 
mulige justeringer og ev. nye tiltak. På bakgrunn av dette ble det foreslått fra forskningssjefen å 
eventuelt fordele flere midler til åpen utlysning, og at dette fortrinnsvis bør forbeholdes  
ettårige prosjekter siden andelen bundne midler i 2021 allerede er betydelig.  RHFet fremsatte 
også forslag om å sette av midler for å fremme brukermedvirkning i forskning. En mulig 
innretning på satsingen kan være å opprette ordning med erfaringskonsulenter – ut fra forslag 
fra brukerrepresentanten - i en viss stillingsandel, kombinert med en administrativ 
prosjektstilling knyttet til et HF. Brukerrepresentanten påpekte viktigheten av at 
erfaringskonsulenter bør være personer med brukererfaring.  
 
USAM stilte seg positiv til begge forslagene. 
 
Ved gjennomgang av de ulike budsjettpostene ble det informert om at  
budsjettposten med dekningsbidrag til UiT vil bli fulgt opp i 2020. Ordningen har vært i bero  
i lengre tid, og det er behov for en grundig gjennomgang av avtalen og hvordan denne skal  
forstås. 
  
Også tildeling av midler til strategiske prosjekter innen innovasjon ble særlig kommentert.  
RHFet har de siste tre årene løftet to strategiske prosjekter, hhv. droneprosjektet i 2017 og  
forprosjekt videostøttede tjenester i 2018/2019. Den relative budsjettfordelingen mellom hhv.  
utlyste og strategiske midler på innovasjonsområdet er ikke endelig, og vil bli belyst i  
forbindelse med pågående evaluering av Helse Nords innovasjonsutlysning. 
 
Vedtak: 
1. Den framlagte orienteringen om budsjettet tas til orientering. 
2. USAM har følgende innspill til budsjettet: 

- Mulig satsing brukermedvirkning bes innarbeidet i budsjettet for 2020 
- Mulig satsning ettårige prosjekter i åpen utlysning bes innarbeidet i budsjettet for 2020 

3. Endelig forsknings- og innovasjonsbudsjett 2020 vedtas i USAM-møte 7. november.  
 
 
32-2019 Evaluering av Lorena Arranz (b). Saksansvar: Helsefak 
Evalueringen er nylig sluttført og oversendt UNN og RHFet, og diskusjonen i møtet ble preget av  
saken ikke var behandlet i AU i forkant av USAM-møtet.  
 
Helsefak har i saksfremlegget foreslått at Helsefak, UNN og Helse Nord bidrar med  
1/3 del hver i videre samfinansiering av Lorena Arranz i fem nye år.  
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UNN er ikke positiv til å inngå i et nytt spleiselag, med begrunnelse i at det ikke er  
en gitt sykehusoppgave å bidra i så stor grad til å finansiere forskning som i hovedsak er  
basalforskning og ikke klinisk rettet. UNN finansierer også en bistilling på 20 % for Arranz i en  
20 % bistilling (t.o.m. 31.10.2019). 
  
RHF ved leder i USAM var også spørrende og skeptisk til å inngå et nytt mangeårig spleiselag for  
denne stillingen, med de samme argumentene som UNN. 
 
Også IKMs leder ved UiT  mente at denne forskningen ikke er særlig klinisk rettet. 
 
Diskusjonen i USAM ble preget av at all historikk i saken ikke var med i saksgrunnlaget. Det ble  
stilt spørsmål ved hvordan satsingen var innrettet fra starten av, og hva som er referatført av  
forpliktelser om samfinansiering i tidligere AU- og USAM-møter. Det ble også et sentralt  
diskusjonspunkt om hvordan det kliniske og translasjonsmessige aspektet ved forskningen har  
vært fremmet som forutsetning i tidligere diskusjoner om samfinansiering.  
 
Det ble konkludert med at det er nødvendig å skriftliggjøre historikken i saken for å få et bedre 
grunnlag for beslutning om ev. videre samfinansiering av satsingen. 
 
USAMs leder oppsummerte med at det er gledelig at det foreligger en positiv evaluering. Det  
kan tenkes mange alternativer for videre finansiering, fra full samfinansiering til ren UiT- 
finansering. Saken trenger en ytterligere utredning, herunder å se på ulike modeller for  
samfinansiering mht. størrelse på bidrag og tidsperspektiv på støtteperioden.  
 
Vedtak: 
1. USAM ber om at saken utredes nærmere før det kan tas en beslutning. 
2. Saken forberedes til neste AU-møte (23. oktober) og forelegges USAM for endelig beslutning 

i november. Det inngår i saksforberedelsene å tydeliggjøre sentrale diskusjonspunkter og 
vedtak fra tidligere AU- og USAM-møter.  

 
 
33-2019 Evaluering av innovasjonsutlysning 2017-2019  
USAM har bestilt en evaluering av innovasjonsutlysningen 2017-2019, for å se om det er behov 
for å justere utlysningen kommende år.  
 
USAM ble presentert for hvordan evalueringsprosessen er lagt opp mht. hvilke aktører som vil 
bli involvert, hvilke data/informasjon som innhentes og tidsplan for arbeidet. Utkast til rapport 
vil bli forelagt USAM i novembermøtet.  
 
Videre ble USAM delt i to grupper for diskusjon og innspill til selve evalueringen, som ble 
ivaretatt av administrasjonen ved Knut Høybråten og Kristina Lindstrøm. 
 
Vedtak: 
USAM støtter RHF-administrasjonens plan for evaluering av innovasjonsutlysningen. 
USAMs innspill til selve utlysningen ble notert og tas med til bruk i evalueringsarbeidet. 
 
34-2019 Utkast til rammeavtale med universitetene om samarbeid om forskning, 

innovasjon og utdanning  
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Innen fristen er det kommet tilbakemelding fra Nord universitet, men ikke fra UiT. Helsefak  
sjekker saken internt.  Rammeavtalene skal fremmes som orienteringssak til RHF-styret 30.  
oktober. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
35-2019  Regional forsknings og innovasjonskonferanse 2020  
Det ble orientert om foreløpig program, budsjett/påmeldingsavgift og sentrale oppgaver  
fremover for hhv. program- og arrangementskomite. 
 
Det ble foreslått i USAM å justere tittel på innovasjonsbolken og at begrepet helseteknologi tas  
inn som del av den overordnete overskriften. 
 
Det ble orientert om at kriteriene for Helse Nords forsknings- og innovasjonspriser er under  
utarbeidelse. USAM stiller seg positiv til at både enkeltpersoner og forskningsmiljø  
/forskergruppe/innovasjonsmiljø skal kunne nomineres, og oppfordret til at selve 
nomineringsprosessen ikke gjøres unødig avansert.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
36-2019 Møteplan 2020  
Administrasjonen kommer tilbake med forslag til dato for septembermøtet i 2020. Forslag om å  
organisere dette som et seminar/møte med besøk på sykehus/utdanningsinstitusjon i Lofoten/  
Vesterålen ble lansert. RHFet ser nærmere på hvordan dette kan organiseres.  
 
Vedtak: 
USAMs møtedatoer i 2020: 
20. mars 
4. juni (mulig felles møte med SAMUT) 
Septembermøte – ikke fastsatt 
5. november 
 
37-2019 Eventuelt 
Ingen saker ble meldt under eventuelt. 
 


