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Referat USAM 10.09.2020 
 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 10.09.2020 kl. 09.30 – 13.00 
Møtested: Skype 
Neste møte: Merk ny dato for ordinært møte – 04.11.2020 kl. 08.30 -12.00 

(Skype) 
Ekstraordinært møte for sak 27-2020 – 01.10.2020 kl. 15.00-
18.00 (Skype) 

 
Til stede: 
Faste representanter 

Tove Klæboe Nilsen  
Leder USAM 

Fung. kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

Einar Bugge  Leder, Forsknings- og utdanningssenteret, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Ingvild Pettersen Konst. avdelingsleder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF 
Petter Román Øien (vara) Forskningsleder, Nordlandssykehuset HF  
Renate Elenjord Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF  
Thrina Loennechen Dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid Prodekan forskning, Helsefak, UiT  
Christen P. Dahl Instituttleder IKM, Helsefak, UiT  
Vinjar Fønnebø Instituttleder ISM, Helsefak, UiT 
Ingjerd G. Kymre (vara) Prodekan utdanning, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, 

Nord universitet 
 
Observatører 

Herald Reiersen Forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset  
Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF  
Gunnhild Berglen  Brukerrepresentant  
Ole Johan Borge Avd.dir. for Helseforskning og helseinnovasjon, Norges 

Forskningsråd 
 
Sekretariatet 

Helen Sagerup  Seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler 
Vidar Anderssen  Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler  
Veronika Nordskag Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler  
Knut Høybråten Rådgiver, Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm Rådgiver, Helse Nord RHF  
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Tematime: SAMINOR-undersøkelsene  
https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=425187 
 

Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning orienterte. 
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet. USAM uttrykte stor interesse for forskningen 
som gjøres med bakgrunn i Saminor-undersøkelsene, og hvordan viktige og alvorlige funn 
planlegges fulgt opp i kommende undersøkelse.  
 
I tilknytning til presentasjonen ble ivaretakelse av samisk helseforskning i kommende 
forskningsstrategier i Helse Nord spesielt kommentert.  
 
 
Ordinære saker 
 
22-2020  Godkjenning av innkalling og dagsorden. Habilitetsvurderinger  
 
Brukerrepresentanten erklærte seg inhabil og fratrådte under behandling av sak 24 pkt. 7. 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, med tilførsel av to saker til eventuelt. 

 
23-2020 Referat fra USAM 04.06.2020  
 
Vedtak: 
Det godkjente referatet ble tatt til orientering. 
 
24-2020 Referat- og orienteringssaker 

Faste saker:  
1. Referat (utkast) AU USAM 28.08.2020 
2. RHFenes strategigruppe for forskning 20.08.2020 

Sak om opprettelse av strategisk dialogarena med Forskningsrådet forventes 
ferdig behandlet av RHFene i løpet av september.  
Referat fra møtet vil bli publisert her. 

3. NSG – Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten 27.08.2020. 
Helsefak har etterspurt informasjon om hvordan regionen er representert i 
forskningsnettverkene som fikk NSG-midler. RHF/Helsefak følger opp. 
Referat fra møtet vil bli publisert her.  

Annet: 
4. Dialogmøte Helse Nord og Nord universitet. 15.06.2020. 

Møtearena på toppledernivå for drøfting av aktuelle saker innen utdanning, 
forskning og innovasjon. Neste møte avholdes 26.11.2020.  

5. Sammensetning vurderingskomiteer og hovedkomite høst 2020 – forskning. 
Komplett liste over medlemmer i komiteene sendes USAM på e-post. Denne 
legges ikke ut på nett og er til intern informasjon for USAMs medlemmer, jf. 
tidligere vedtak. 

6. Kunstig intelligens – strategi i Helse Nord under utforming. 

https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=425187
http://rhf-forsk.org/
https://helseforsk.no/
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Brukermedvirkning i arbeidsgruppen ble etterspurt. Brukerobservatøren 
mener det bør oppnevnes en bruker til arbeidsgruppen, alternativt inviteres 
inn i prosessen på andre måter. RHFet kommer tilbake til saken. 

7. Brukermedvirkning (adm. stilling KFA og erfaringskonsulent jf. USAM-
vedtak 41-2019) – status tilsettingsprosess. Det er 15 søkere til 
rådgiverstillingen og 29 søkere til erfaringskonsulentstillingene. 
Ansettelseskomiteen er i gang med en fortløpende prosess og tar sikte på 
vurdering, intervjuer og tilbud om ansettelser i løpet av september, ev. 
oktober.  

8. Covid-19-forskning i regionen. Kort statusoppdatering fra aktuelle 
helseforetak og UiT. Ingen større endringer siden sist USAM. 

9. RHF-styresak 93-2020 – Oppfølging av internrevisjonssak 01/2019 Lenke til 
sak. Orientering til styret om hvordan anbefalingene fra rapporten er fulgt 
opp.  

10. Avtale Helse Nord RHF og UNN HF om kjøp av tjenester – sekretariat. Avtale 
foreligger som følge av anbefaling fra internrevisjonsrapporten. 

 
25-2020 Orientering innkomne søknader - forskningsmidler for 2021 
Presentasjonen sendes ut med referatet.  
Totalt 112 søknader er mottatt til vurdering. 5 søknader er avvist på formalia. Formaliasjekken 
avdekket at når det gjelder søknader fra universitet er samarbeid med helseforetak et krav som 
er utfordrende å dokumentere og vurdere. Flere søknader er i en gråsone for vurdering om 
samarbeidet er reellt/godt nok, men er ikke avvist. Problemstillingen bør tas opp til diskusjon i 
forbindelse med neste års utlysning.  
 
Leder av tildelingsutvalget er ikke oppnevnt. RHFet kommer tilbake til saken.  
 
Vedtak:  
USAM tar saken til orientering. 
 
 
 
26-2020  Tentativt budsjett forskning og innovasjon 2021 
 
Vedtak: 

1. USAM tar orienteringen om tentativt budsjett, der foreslåtte disponeringer bygger på 
tidligere vedtak, til orientering. 
 

2. USAM diskuterte nivå på innvilgelsesprosent for nye prosjekter i åpen konkurranse, og 
ulike synspunkter kom fram: 

• Rammen for utlyste midler, og innvilgelsesprosent, bør reduseres da Helse Nord 
innvilger en større andel søknader enn øvrige regioner, og et slikt tiltak vil bidra 
til enda bedre kvalitet og nytte på innvilgede søknader. 

• Fordelingen av midler bør, i henhold til saksfremlegget, vris noe over til 
strategiske satsinger, blant annet til miljøer som kan hevde seg videre i henhold 
til Helse Nords nåværende forskningsstrategi. Satsingene skal også kunne 
inkludere små foretak, i tillegg til UNN HF og NLSH HF. 

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202020/20200625/Styresak%2093-2020%20Oppfølging%20av%20internrevisjonsrapport%20nr.01-2019%20-%20Helse%20Nord%20RHFs%20forvaltning%20av%20helseforskningsmidler.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202020/20200625/Styresak%2093-2020%20Oppfølging%20av%20internrevisjonsrapport%20nr.01-2019%20-%20Helse%20Nord%20RHFs%20forvaltning%20av%20helseforskningsmidler.pdf
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• Forholdet mellom innvilgelsesprosent og kvalitet er vanskelig. Alle tildelte 
prosjekter i åpen utlysning har hatt god nok kvalitet og nytte, ut fra gjeldende 
vurderingskriterier.  Mindre penger til nye prosjekter vil heve karakternivået, 
men kan også gi det noen miljøer vil oppleve som for høye krav for å få innvilget 
søknader. 

• Bekymring for at de små foretakene kan komme dårligere ut av konkurransen 
dersom innvilgelsesprosenten blir lavere, og at det ikke vil stimulere til å søke 
Helse Nord fra små foretak. 
 

3. USAM viser til tidligere vedtak 04.06.2020 om å sette av midler til strategiske satsinger, 
og er positiv til medfinansiering til IMPRESS-prosjektet fra 2021 slik det er beskrevet i 
søknaden. IMPRESS-studien skal teste en modell for persontilpasset kreftbehandling og 
er et betydelig løft innen klinisk forskning. Under forutsetning av innvilgelse fra 
KLINBEFORSK og Kreftforeningen, innvilges det 2,25 mill. kr pr. år i årene 2021-2024 til 
UNN HF som medfinansiering til studien. USAM oppfordrer prosjektleder til reelt 
forskningssamarbeid i regionen på dette prosjektet, særlig med NLSH HF. 
 

4. USAM setter ned en arbeidsgruppe for nærmere utredning av mulige nye typer 
strategiske satsninger fra 2021, ut fra premissene i denne saken. Gruppens 
sammensetning er Johanna E. Sollid (UiT), Tove Klæboe Nilsen (RHF) og representanter 
fra NLSH, UNN og SANO. Brukerobservatøren i USAM inviteres også inn i gruppen. 
Arbeidsgruppen legger fram sine forslag i USAM 4. november 2020, da endelig budsjett 
for forskning og innovasjon for 2021 skal vedtas. 
 

5. USAM hadde ulike synspunkt på mulig styrking av innovasjonspersonell ved UNN slik 
det var foreslått i vedlegg til saken. Synspunktene gikk på om a) det trenges en regional 
funksjon eller om det heller trenges å styrke støttepersonellfunksjonen i flere foretak, 
og 2) om en regional funksjon kan utformes mer spesifikt etter alle HFs og regionens 
behov, også avstemt med RHFs oppgaver. Administrasjonen bes komme tilbake til USAM 
med nytt forslag basert på innspill i diskusjonen, til møtet 4. november 2020. 
 

6. Oversikt over håndtering av eventuelle merkostnader, utover det som skal kompenseres 
av institusjonene, i Helse Nord-finansierte prosjekter, som følge av koronapandemien, 
legges frem for USAM i novembermøtet dersom det har konsekvenser for budsjettet til 
forskning og innovasjon fra Helse Nord RHF. 

 
 
27-2020  Ny forsknings- og innovasjonsstrategi Helse Nord 2021. Diskusjonssak  
 
Det ble ikke tid i møtet til å behandle saken på forsvarlig måte og saken ble utsatt.  
 
Vedtak: 
Det innkalles til ekstraordinært møte for behandling av strategisaken. USAM oppfordres til å  
melde inn momenter som ikke er tilstrekkelig ivaretatt i saksfremlegget slik det foreligger. 
 
 
28-2020 Eventuelt 
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Inneværende oppnevningsperiode til USAM utløp 30.06.2020. Institusjonene må melde fra om 
ev. endringer på funksjonsnivå som får konsekvenser for representasjon i USAM. RHFet sender 
ut brev om dette. 
 
Sykehusapotek Nord (SANO) går inn som fast medlem på vegne av de mindre foretakene f.o.m. 
10.09.2020, i henhold til sammensetning av USAM vedtatt av RHF-styret.  
 
Forskningsrådet orienterte om to kommende utlysninger: 

Pilot Helse for helseinnovasjon, for bedre samhandling mellom næringslivet og det offentlige. 
Forskningssentre klinisk behandling (FKB). Ordningen ble utlyst for første gang i 2018. les mer 
om ordningen her.  

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/fkb/

