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Referat USAM 18.03.2021 
 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 18.03.2020 kl. 08.30 – 13.00 
Møtested: Teams 
Neste møte: 02.06.2021 kl. 08.30 - 13.00  

 

  
 
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 Seksjonsleder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF 
Petter Román Øien  Forskningsleder, Nordlandssykehuset HF  
Renate Elenjord Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF  
Thrina Loennechen Dekan, Helsefak, UiT 
Johanna E. Sollid Prodekan forskning, Helsefak, UiT  
Gunbjørg Svineng Instituttleder IKM, Helsefak, UiT  
Vinjar Fønnebø Instituttleder ISM, Helsefak, UiT 
Gøril Ursin Dekan, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord 

universitet 
 
Observatører 

Herald Reiersen Forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset  
Mette Kjær Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF  
Gunnhild Berglen  Brukerrepresentant  
Mari Nes Spesialrådgiver, 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:  
Hvordan kan institusjonene støtte forskere med å publisere åpent?  
Innledning ved Johanne Raade, bibliotekdirektør UiT Norges arktiske universitet. 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
Lenke til UiTs kurs og informasjonsmateriell finnes her:  
https://site.uit.no/rdmtraining/ 
  
  
Saksliste: 
01-2021  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak:  
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 
02-2021 Referat fra USAM 04.11.2020 og 09.12.2020 
Vedtak:  
Det godkjente referatet ble tatt til orientering. 
 
03-2021 Referat- og orienteringssaker 

Faste saker:  
1. Referat AU USAM 03.03.2021. 
2. RHFenes strategigruppe for forskning 04.03.2021 

Nylig utgitt rapport fra St.Olavs «Helsedatasenter – infrastruktur for 
forskning» (vedlagt) er spesielt interessant for Helse Nord. 

3. NSG – Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten 17.03.2021.  
 

Annet: 
4. Oppdragsdokument 2021. Lenke  
5. Strategi Helse Nord 2021-2024, vedtatt i RHF-styret 24.02.2021. 

Lenke til styresak og strategien.  
6. Covid-19-forskning i regionen. Det ble gitt en kort statusoppdatering 

fra helseforetakene og UiT. 
7. Dialogmøte Helse Nord og Nord universitet 29.11.2020.  
8. Desentralisert legeutdanning. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som 

skal lage forslag til avtale gjeldende for eksisterende (og ev. nye) 
utdanningssteder. Arbeidet følges opp i SAMUT. 

9. Oppfølging av Grimstadutvalgets rapport. UiT informerte fra møte 
med KD. 

10. InnoMed årsrapport foreligger. Se https://innomed.no/ for mer 
informasjon. 

11. Pilot Helse. https://www.forskningsradet.no/sok-om-
finansiering/pilot-helse/ 

https://site.uit.no/rdmtraining/
https://helse-nord.no/om-oss/hva-gjor-helse-nord-rhf/oppdragsdokument#oppdragsdokument-2021
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202021/20212402/Styresak%2010-2021%20Strategi%20for%20Helse%20Nord%20RHF%202021-2024.pdf
https://innomed.no/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/pilot-helse/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/pilot-helse/
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Tema for første utlysning er "pasienten hjemme" og "bærekraftig 
helsetjeneste" gjennom nye teknologiske løsninger. Utlysningen er 
løpende med søknadsfrist for forprosjekt 5. mai 2021. 

12. Helse Nords innovasjonsutlysning 2021 er publisert med søknadsfrist 
26. april 2021, se lenke. Nytt i år er at Helse Nord RHF v/fung. 
kvalitets- og forskningsdirektøren går ut av vurderingskomitéen, og 
eksternt medlem fra Helse Midt-Norge RHF har påtatt seg å lede 
komitéen. 

13. KLINBEFORSK, utlysning 2021. Lenke.  
 

Vedtak:  
USAM tar informasjonen til orientering.   .  
 
04-2021 Rapportering forskning 2020  
 
Hovedtrekkene fra rapport på forskningsaktivitet for 2020, som utgår fra de regionale 
midlene, ble presentert i møtet.  
 
Kommentarer i saken: 
 
• Forholdstallet ph.d.-stipend/postdoktorstipend vurderes som ok. Andelen 

postdoktorstipend ligger på et tilfredsstillende nivå. Ph.d.-stipend kan også være 
viktige bidrag i større flerårige prosjekt. 

 
• Det lave antallet kliniske behandlingsstudier er en hovedutfordring. Arbeidet med 

handlingsplanen må ha dette som utgangspunkt.  
 
• Det er svak uttelling av startstipend/prosjektetableringstøtte mht. videre 

finansiering – liten effekt av vår tildeling. Det må påregnes at ikke alle lykkes, men 
USAM merker seg dette og bes om at det tas med i videre arbeid med søknadstypene 
og i kontakt med søkerne. 

 
• Tiltak for å heve kvaliteten på forskningssøknadene må prioriteres.  
 
• Formidling er et viktig område som må følges med. Det er positivt at rapporteringen for 

2020 tar for seg formidling også ut over den vitenskapelige publiseringen.  
 
• Rapporten gir en grundig presentasjon av sentrale utviklingstrekk og status på ulike 

forskningsparametre, og kan med fordel brukes enda mer aktivt som 
diskusjonsgrunnlag i USAM.  

 
Vedtak: 
USAM tar den fremlagte rapporten til orientering. 

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/utlysning-av-innovasjonsmidler-2021
https://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/
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05-2021  Tildeling av forskningsmidler – ordinær utlysning 2020  
 
Hovedtrekkene fra den ordinære tildelingen for 2021, inkludert overordnet 
innstillingsbrev fra hovedkomitéen, lå ved sakspapirene, og ble vist til i presentasjonen 
av saken. Tildelingen ble kunngjort 30.11.2020. 
 
USAM diskuterte ut fra vedtak i Tildelingsutvalget hvilke tiltak som kan gjøres for å 
forbedre kvaliteten på forskningssøknader, og hva som kan gjøres for å oppnå læring på 
tvers av miljø/institusjoner.   
 
USAM støtter at dette er et viktig område å arbeide videre med. Det ble gitt mange 
eksempler i møtet på hvordan hver enkelt institusjon, samt RHF-et i utlysningsprosess 
og kontakt med søkere, arbeider med dette. RHF-et noterte seg innspill til aktuelle tiltak 
for kvalitetsforbedring, herunder tiltak for bedre samarbeid og ressursutnyttelse 
mellom foretak og universitet. Tiltakene vil bli fulgt opp i forbindelse med kommende 
utlysning av forskningsmidler, og i oppfølging av ny forsknings- og innovasjonsstrategi i 
Helse Nord.  
 
Vedtak: 
1. USAM tar oppsummeringen til orientering. 
2. RHF-et utarbeider en liste over aktuelle tiltak for økt kvalitet på 

forskningssøknader, basert på USAMs innspill, for bruk av både HF-ene og RHF i 
forkant av kommende utlysninger. Tiltakslisten kvalitetssikres med USAMs 
medlemmer og regionalt forskningslederforum RHF/HFene. 

 
06-2021 Tildeling av forskningsmidler – ekstra utlysning 2021  
 
Det ble gitt en kort oppsummering om tildelingen. Det ble gitt midler til alle nye utlyste 
kategorier/søknadstyper, samt flere korttidsprosjekter fra ordinær søknadsrunde i 
2020.  Informasjon om tildelingen kan leses her: ekstra forskningstildeling for 2021. 
 
Vedtak:  
USAM tar oppsummeringen til orientering. 
 
07-2021 Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021 – 2025  
 
Planen gjelder for perioden 2021-2025 og for hele helse- og omsorgstjenesten.  
Handlingsplanen har som visjon at kliniske studier skal bli en integrert del av all klinisk  
praksis og pasientbehandling. Planen har som mål at langt flere pasienter skal få delta i  
kliniske studier i sykehusene og at antall kliniske studier som rekrutterer pasienter i  
spesialisthelsetjenesten skal være doblet i 2025. 
 
RHF-ene er i oppdragsdokumentet for 2021 bedt om å følge opp handlingsplanen, og 
kravet er videreført i oppdragsdokumentet til sykehusforetakene i Helse Nord.  

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/ny-tildeling-av-forskningsmidler-for-2021
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Vedtak: 
USAM tar Nasjonal handlingsplan for kliniske studier til orientering, og merker seg i 
særlig grad de innsatsområdene som RHF-ene er gitt ansvar for. Handlingsplanen blir 
en sentral sak for USAM i kommende periode. 
 
08-2021 Forsknings- og innovasjonsstrategi Helse Nord 2021-2025  
 
Høringsfrist er utsatt til 21. april. Strategien er sendt på åpen høring til et større utvalg  
interessenter, men høringsrunden er åpen for alle som ønsker å uttale seg. Strategien  
behandles fortløpende i interne organer i Helse Nord før endelig styrebehandling  
26.mai.  
Lenke til høringsbrev og strategiutkast  
 
Vedtak: 
USAM tar saken til orientering. 
 
09-2021 Neste regionale forsknings- og innovasjonskonferanse (2022) 
 
Vedtak: 
1. USAM innstiller på at neste forsknings- og innovasjonskonferanse arrangeres høsten 

2022.  
2. AU bes nedsette en komité for forberedelse av konferansen, og utpeke leder for 

arbeidet. 
 
10-2021 Eventuelt 
 
Ingen saker ble meldt under eventuelt. 

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/ny-forsknings-og-innovasjonsstrategi-i-helse-nord

