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Referat USAM 25.03.2020 
 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 25.03.2020 kl. 09.30 – 14.00 
Møtested: Skype 
Neste møte: 04. eller 05.06.2020 

 
Til stede: 
Faste representanter 

Tove Klæboe Nilsen  
Leder USAM 

Forskningssjef, Helse Nord RHF 

Einar Bugge  
(deltok fra sak 04 – 11) 

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

Ingvild Pettersen Konst. avdelingsleder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF 
Petter Román Øien (vara) Forskningsleder, Nordlandssykehuset HF  
Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF  
Thrina Loennechen Dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid Prodekan forskning, Helsefak, UiT  
Vinjar Fønnebø Instituttleder ISM, Helsefak, UiT 
Lisbeth Uhrenfeldt 
(vara, deltok t.o.m. sak 07) 

Prodekan forskning, Nord universitet 

 
Observatører 

Renate Elenjord Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF  
Gunnhild Berglen  Brukerrepresentant  

 
Sekretariatet 

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  
 
Forfall  

Christen P. Dahl Instituttleder IKM, Helsefak, UiT  
Herald Reiersen Forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset  
Jannikke Ludt Norges Forskningsråd 
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TEMATIME – PERSONTILPASSET MEDISIN 
«Regionalt fagnettverk innen persontilpasset medisin»  
v/Rune Sundset, leder av fagnettverket, Universitetssykehuset Nord-Norge. 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
For styrking av brukerrepresentasjonen i prosjektgruppen (fra 1 til 2 deltakere) ble det 
oppfordret til å ta kontakt med regionalt brukerutvalg i Helse Nord.  
 
Nordlandssykehuset ønsket en ny henvendelse om deltakelse. Tidsperioden for 
arbeidet er utvidet, noe som muligens medfører kapasitet til deltakelse.  
 
Sak 01-2020 ble sendt USAM på e-post 19.02.2020 for behandling på sirkulasjon.  
 
01-2020 Innovasjonsutlysning Helse Nord 2020 
 
Vedtak: 
1. USAM godkjenner utlysningstekst for Helse Nords innovasjonsmidler 2020 med de 

endringsforslagene som allerede er lagt inn i saken, samt de endringer som følger av 
vedtak i punkt 2 under. 

 
2. USAM gir sin tilslutning til følgende endringer i tråd med AUs anbefalinger:  
 
a) Vurderingskomiteens sammensetning endres på følgende måte: 

 Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Sykehusapotek Nord deler på 

én representant  

 Kvalitetssjef i Helse Nord fratrer komiteen. 

 Helse Nord IKT HF inviteres til komiteen som et ordinært medlem  

 
ORDINÆRE SAKER 25.03.2020: 
 
02-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Ingen saker ble meldt til eventuelt.  
Det ble ikke meldt om habilitetskonflikter til sakene som var til behandling i møtet. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
03-2020 Referat fra USAM 07.11.2019 
 
Vedtak: 
Det godkjente referatet ble tatt til orientering 
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04-2020 Referat- og orienteringssaker 
 
Faste saker:  
1. Referat fra møter i AU USAM, 13.02.2020 og 28.02.2020. 
2. RHFenes strategigruppe for forskning. Muntlig orientering fra møte 12.03.2020 

Rapport fra arbeidsgruppe fra RHFene «Retningslinjer for vertskapsrollen i 
eksternt finansierte prosjekter» foreligger og vil bli ettersendt. 

3. Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). 
Muntlig orientering fra møte i NSG AU, og planlegging av seminar til høsten med 
RETHOS som mulig tema.  

4. Regionalt samarbeidsorgan for utdanning (SAMUT). Referat fra møte 
21.11.2019.  

 
Øvrige saker: 
5. KlinBeForsk-utlysning – http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/ 
 Merk utsatt søknadsfrist: 30.06.2020 
6. Innspillsmøte med HOD om kliniske studier, 14.02.2020 
7. Nye InnoMed. 

RHFene samarbeider med KS om InnoMed som et nasjonalt kompetansenettverk 
for behovsdrevet tjenesteinnovasjon. PA Consulting vant nylig kontrakten om 
drift av InnoMeds sekretariat, prosessveiledning og nettverksaktiviteter, og et 
innledende møte med ressursgruppa er avholdt. Innovasjonskontaktene i HFene 
er orientert. 

8. Håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i klinisk forskning. 
Revidert rapport fra arbeidsgruppe er (16.01.2020) oversendt Helse Sør-Øst, 
som har det formelle ansvaret for videre oppfølging av arbeidet.  

9. Forskerforbundet/Tekna har pr. jan 2020 sagt opp særavtale med Spekter om 
midlertidig ansettelse av forskere. Saken følges opp fra HF-/RHF-nivå mht. 
hvilke konsekvenser dette gir. 

10. Strategisk dialogplattform mellom RHFene og Forskningsrådet – sak til 
behandling i RHFene. Formålet er å oppnå en mer helhetlig styring, prioritering 
og oppfølging av helseforskning. 

11. Ekstra forskningsutlysning for 2020. Lenke til utlysning 
 Søknadsfristen er 16. april 2020, kl. 1600. 

Eventuell utsettelse av fristen er til vurdering av forskningssjef i RHF, i dialog 
med forskningskontaktene i HFene. Det vil også ses på hva som er opprettet av 
søknader i eSøknad. 

12. Innovasjonsutlysningen 2020. Lenke til utlysning 
Søknadsfrist er utsatt til høst 2020.  
Konkret dato fastsettes senere. Beslutningen er tatt av forskningssjef i RHF i 
samråd med innovasjonskontaktene i HFene. 

 
Vedtak: 
USAM tar informasjonen til orientering.  

http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/
https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord/ekstra-utlysning-av-forskningsmidler-varen-2020
https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/utlysning-av-innovasjonsmidler-2020
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05-2020 Oppdragsdokumentet 2020 om oppdrag innen forskning og  
innovasjon. Fra HOD til Helse Nord RHF og fra Helse Nord RHF til helseforetakene 
 
Lenke til oppdragsdokument  
 
Det kom spørsmål og kommentarer til punktene om kliniske behandlingsstudier, som 
ble avklart av sekretariatet. 
Det kom spørsmål om kravet til UNN om økt ressursbruk også er å forstå som økt andel 
egne midler, slik øvrige HF har fått krav om? Avklaring fra RHF om at det innbakt i 
kravet er krav om en økt bruk av egne midler til forskning.   
 
Vedtak: 
USAM tar saken til orientering. 
 
06-2020 Rapportering forskning 2019          
Sekretariatet ved Helen Sagerup presenterte rapporten. Presentasjonen sendes som 
vedlegg til referatet.  
 
Årsrapporten for 2019 foreligger i en vesentlig bearbeidet og forenklet versjon 
sammenliknet med tidligere år. Hovedtrekkene i den faglige rapporteringen for 2019 
peker i stor grad på kjente tendenser og utfordringer, hvilket også vil få sentral 
oppmerksomhet i utforming av ny forskningsstrategi.  
 
For detaljert informasjon om status og utviklingstrekk på ulike forskningsparametre, 
ble det henvist til årlig styresak om forskningsaktivitet i foretaksgruppen som bl.a. 
omhandler status på ressursbruk til forskning, publisering og forskningspoeng.   
 
Vedtak: 
1. USAM tar den fremlagte rapporten til orientering. 
2. USAM diskuterte de fremlagte momentene fra administrasjonen. 
3. USAM peker på følgende som sentralt for det fremtidige arbeidet:  

- stimulere/legge til rette for økt andel kliniske studier  
- styrke forskning innen psykisk helse og rus 
- styrke forskning på samisk helse 
- økt fokus på hvordan få til god klinisk forskning og bruk av helse- og 
kvalitetsregistrene i forskning 
- bedre samarbeid med næringslivet på forskning 
- økt fokus på kvalitetsindikatorer på brukermedvirkning 
- fortsatt fokus på å benytte virkemidler/støttefunksjoner knyttet til ekstern 
finansiering 
- følge med utviklingen på aldersfordeling blant forskerstipendene 

4. USAM er fornøyd med det nye formatet på rapporten, og finner at relevant 
informasjon er fremstilt på en fin og oversiktlig måte.  

https://helse-nord.no/om-oss/hva-gjor-helse-nord-rhf/oppdragsdokument%23oppdragsdokument-2020
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07-2020 Oppfølging av ph.d.-stipend med tildelingsår 2013 eller tidligere 
 
Vedtak: 
USAM tar fremlagte informasjon til orientering, og påpeker at det er forventet at ph.d.-
prosjekter fullføres innen normert tid. 
 
08-2020 Tildeling av forskningsmidler for 2020 
Tove Klæboe Nilsen presenterte hovedtrekk ved tildelingen gjort av Tildelingsutvalget 
for 2020. Presentasjonen sendes som vedlegg til referatet.  
 
Vedtak: 
1. USAM tar oppsummeringen til orientering. 
2. Momentene som er vektlagt i saken, og innspillene fra USAM, tas med i arbeidet 

med å tilrettelegge for god forskning i Helse Nord, jf. RHFets forskningsoppdrag 
og gjeldende strategi. De tas også med i diskusjonene om innhold i ny 
forskningsstrategi. 

 
09-2020 Rapportering innovasjon 2019 
Rapportering av RHFets innovasjonsaktiviteter foreligger for første gang i en egen 
rapport. Rapporten vil bli publisert på RHFets hjemmesider under årlig rapportering på 
forskning og innovasjon. 
 
Vedtak: 

1. USAM tar den fremlagte rapporten til orientering. 
2. USAM er fornøyd med at det er laget en egen innovasjonsrapport. USAM er 

fornøyd med formatet på rapporten, og finner at relevant informasjon er 
fremstilt på en fin og oversiktlig måte. 

 
10-2020 Prosess for ny forsknings- og innovasjonsstrategi fra 2021  
 
Vedtak: 

1. USAM støtter skisse til prosess, og at henholdsvis regionalt 
forskningsledernettverk og innovasjonsnettverk gis en særlig sentral rolle for 
ivaretakelse av innspill fra helseforetakene.  

2. USAM er positiv til at det utformes én strategi for forskning og én for innovasjon, 
enten helt adskilt eller som to deler i ett og samme dokument.   

 
 
11-2020 Evaluering av forsknings- og innovasjonskonferansen 2020  
 
Vedtak: 

1. USAM tar deltakerevalueringen til orientering.  
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2. USAM er fornøyd med årets konferanse og har følgende innspill til planlegging av 
neste konferanse: 
- innretningen mot ledernivået som målgruppe beholdes, og det blir spesielt 
viktig å øke deltakelsen fra mellomledernivået. 
- annethvert år anbefales som rettesnor for hvor ofte konferansen bør 
arrangeres, og administrasjonen bes se på ulike tidspunkt mellom medio januar 
og medio april 2022. 

 
12-2020 Planer for felles møte med SAMUT i juni  
 
Vedtak: 
Felles møte med SAMUT utsettes til senere. Ordinært møte i USAM avholdes 04.06 eller 
05.06 (sekretariatet sender ut doodle).  
 
13-2020 Eventuelt  
Ingen saker ble meldt til eventuelt. 


