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Referat USAM 04.06.2020 
 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 04.06.2020 kl. 08.30 – 12.00 
Møtested: Skype 
Neste møte: 10.09.2020 

 
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  
Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF  
Thrina Loennechen Dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid Prodekan forskning, Helsefak, UiT  
Christen P. Dahl Instituttleder IKM, Helsefak, UiT  
Jan Abel Olsen (vara) Professor, ISM, Helsefak, UiT 
Lisbeth Uhrenfeldt (vara) Prodekan forskning, Nord universitet 

 
Observatører 

Herald Reiersen Forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset  
Renate Elenjord Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF  
Gunnhild Berglen  Brukerrepresentant  
Ole Johan Borge Avd.dir. for Helseforskning og helseinnovasjon, Norges 

Forskningsråd 
 
Sekretariatet 

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  
Knut Høybråten Rådgiver, Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm Rådgiver, Helse Nord RHF  
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TEMATIME – Covid-19-forskning i regionen 
 
Ingvild Pettersen, forskningsleder v/UNN, Petter R. Øien, forskningsleder v/NLSH, og Johanna E. 
Sollid, prodekan forskning v/Helsefak, UiT orienterte.  
Presentasjoner fra UNN og UiT er vedlagt referatet.  
 
Aktuelle lenker: 
Levende kart over covid-19-forskning 
Nor-Solidarity studien 
Nasjonal oversikt over covid-19-studier 
Norsk pandemiregister 
https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon 
 
 
ORDINÆRE SAKER 
 
14-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
                   Habilitetsvurderinger  
 
Brukerrepresentant varslet at hun fratrer under behandling av sak 17 for å unngå mulig 
habilitetskonflikt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, med tilførsel av en sak meldt til eventuelt. 
 
 
15-2020 Referat fra USAM 25.03.2020 
 
Vedtak: 
Det godkjente referatet ble tatt til orientering  
 
 
16-2020 Referat- og orienteringssaker 

 
        Faste saker:  
1. Referat AU USAM 20.05.2020 
2. RHFenes strategigruppe for forskning 28.05.2020  

Referat fra møtet vil bli publisert her. 
USAM merker seg at Nord universitet er interessert i å fremme kandidater til nasjonalt 
publiseringsutvalg på relevante fagområder.  

3. Nasjonalt dekanmøte 28.05.2020  
Dokumenter til møtet kan leses her.  
USAM merker seg innspill fra Helsefak om at også andre fagråd enn medisin kan være av 
interesse for USAM å holde seg orientert om. 

4. SAMUT har avholdt løpende møter for håndtering av saker knyttet til koronasituasjonen. 
Referatene er unntatt offentlighet, jf. generelle bestemmelser om beredskapsmøter. 
 
Øvrige saker: 

https://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/kart/
http://nor-solidaritytrial.net/index.html
file://///hn.helsenord.no/Ansatte/k-ans/kli027/Nasjonal%20oversikt%20over%20covid-19-studier
https://helse-bergen.no/norsk-pandemiregister
https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon
http://rhf-forsk.org/referater/
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/utvalg/dekanmote/
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5. Dialogmøte UNN, RHF og UiT. 11.05.2020. 
Referat foreligger og kan ettersendes på forespørsel. Neste møte avholdes høsten 2020. 

6. Aktuelle RHF-styresaker forskning:  
a) Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2020 ble behandlet i møte 27.05.2020. Saken er en 
årlig redegjørelse til RHF-styret og kan leses i sin helhet her.  
b) Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2019: Helse Nord RHFs forvaltning av 
helseforskningsmidler. Saken (oppfølging av styresak 38-2019) er under utarbeidelse. Saken 
fremmes for møte 25.06.2020 og vil bli publisert her.  
Det videre arbeidet, herunder spørsmålet om adressering av vitenskapelige publikasjoner, vil 
bli fulgt opp med en egen sak til USAM til høsten.  
7. Innovasjonsutlysning høst 2020 

Foreløpig søknadsfrist - 15.09.2020 - fastsettes endelig etter møte med 
innovasjonskontaktene i neste uke.  

8. Sammensetning av vurderingskomite høst 2020 (forskning)   
Presentasjon av saken følger som vedlegg til referatet. 
Komplett liste over medlemmer i komiteene vil foreligge før sommeren. Renate Elenjord 
påpekte at farmasi som fagområde ikke er representert i komiteene, og kan bidra med 
innspill på kandidater som kan forespørres. USAM er enig i at dette fagområdet kan inngå i 
komiteene. 

9. Ny forsknings- og innovasjonsstrategi fra 2021  
Planen for prosessarbeidet er til behandling i sentrale organer og utvalg i Helse Nord i 
mai/juni. Arbeidet følger tidsplanen slik skissert i USAM sak 10-2020.   

10. Revidert oppdragsdokument 2020, som følge av koronasituasjonen, skal behandles av 
styret i Helse Nord 25.06.2020. RHFet kommer tilbake med nærmere informasjon om dette 
ev. vil berøre oppdragene innen forskning og innovasjon. 

 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
17-2020 Brukermedvirkning i forskning– presentasjon og godkjenning av 
utlysningstekster: a) Rådgiverstilling KFA og b) Erfaringskonsulenter (jf. USAM-vedtak 
41-2019) 
 
USAMs brukerobservatør har meldt seg inhabil i saken.  Annet medlem i regionalt brukerutvalg 
(RBU) er allerede konsultert, og vil tas med i den videre prosessen for ivaretakelse av 
brukerperspektivet.  
Stillingene vil bli lyst ut så snart som mulig. Dato for utlysning og søknadsfrist fastsettes etter 
nærmere avtale med KVALUT, UNN.  
 
Vedtak: 

1. USAM godkjenner utlysningsteksten for rådgiverstillingen ved KFA, slik den foreligger i 

forslag fra administrasjonen, godkjent av AU USAM i møte 20.05.2020.  

2. USAM godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst for stillingene som 

erfaringskonsulenter innen brukermedvirkning i helseforskning. 

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202020/20200527/Styresak%2069-2020%20Forskningsaktiviteten%20i%20foretaksgruppen%202019.pdf
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-25-juni-2020-2020-06-25
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3. USAM godkjenner plan og kriterier for evaluering av ordningen med erfaringskonsulenter, og 

ber om at det også innhentes erfaringer fra forskere og prosjektledere. 

4. USAM ber om samtidig utlysning av begge stillingstypene, så snart som mulig etter dato 

nærmere fastsatt av RHF-administrasjonen og UNN.   

 
18-2020 Tentativt budsjett forskning og innovasjon 2021 
 
Saken bygger på behandling av tentativt budsjett i AU USAM, sak 18-2020. 
 
Det ble muntlig orientert om planlagt styrking av innovasjonspersonellet ved UNN, og mulig 
medfinansiering av denne satsingen. Saken vil bli forelagt USAM i et senere møte. 
 
Vedtak: 

1. Den framlagte orienteringen om budsjettet tas til orientering. 
2. USAM ber om at det settes av midler til nye strategiske satsinger som følge av ny strategi. 
3. USAM ønsker at det fortsatt settes av midler til medfinansiering av større nasjonale 

satsinger og andre større satsinger i regionen. 
4. USAM konstaterer at det er en stor andel bundne midler til pågående prosjekter. Endelig 

sum til utlyste midler vil påvirkes av dette, samt forholdene nevnt i punktene over. USAM 
understreker kravet om at nye prosjekter må holde høy kvalitet og høy nytteverdi.  

 

 
19-2020 Utlysning av forskningsmidler for 2021 – revidering av søknadsveilederen 
 
Spørsmålet om økt fleksibilitet i progresjon i prosjektet ble diskutert, og USAM ga sin støtte til 
sekretariatets vurderinger.  
 
På spørsmål om permisjoner ble det presisert at forskningsansvarlig institusjon skal følge opp 
den ansatte når det gjelder lovbestemte permisjoner. For permisjoner utenom det lovbestemte 
må det foreligge særlige grunner i egen søknad til sekretariatet, som vurderer om permisjon 
kan gis eller ikke.  
 
Vedtak:  
1) USAM godkjenner søknadsveilederen for 2021 med følgende justeringer:  

a) Tekst om eventuell prioritering av korttidsprosjekt grunnet budsjettmessige årsaker 
tas inn i søknadsveilederen. 

b) Tekst som åpner for progresjon mellom 50 % og 100 % i forskningsprosjekt tas inn i 
søknadsveilederen for ph.d.-, postdoktor- og forskerstipend. 

  
2) USAM ber om at vurderingskomiteenes inndeling i hovedansvarsområder offentliggjøres 

sammen med utlysningen, og at informasjon om hvilke medlemmer som inngår i komiteene 
først offentliggjøres sammen med tildelingen.  
 

3) USAM ber administrasjonen ferdigstille utlysningsmaterialet i henhold til USAMs vedtak og 
at forskningsmidlene for 2021 i åpen konkurranse lyses ut innen 19. juni 2020.  
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20-2020 Høring av rapport - håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i 
klinisk forskning 
 
Rapporten er sendt på høring til helseforetakene, universitetene, regionale brukerutvalg m.fl. 
Helse Nord RHF vil også avgi høringsuttalelse. UNN og NLSH gjenkjenner utfordringsbildet slik 
skissert i rapporten og støtter initiativet om å jobbe for økt harmonisering og koordinering. Fra 
brukerperspektivet ble det særlig påpekt at 
forståelsen av hva som er sensitive opplysninger ikke vil være lik for alle, og det gjerne er 
kulturelt betinget. 
 
De regionale samarbeidsorganene vil få saken til diskusjon når høringsarbeidet er avsluttet og 
endelig rapport foreligger. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
21-2020 Eventuelt  
Den årlige rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra 
spesialisthelsetjenesten» lages på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Årets rapport 
ble overrakt helse- og omsorgsministeren 29.05.2020. 
Lenke til nyhetssak 

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/over-n-milliard-investert-i-forskning-og-innovasjon

