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Referat USAM 02.06.2021 
 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 02.06.2021 kl. 08.30 – 13.00 
Møtested: Teams 
Neste møte: 10.09.2021 kl. 08.30 - 13.00  

 
 
Tematime:  
  Brukermedvirkning i forskning – presentasjon av erfaringskonsulentene 
  ved UNN, planer for arbeidet og innspill fra USAM.  
  Ved Gunnhild Berglen og Nikolai Raabye Haugen  
 
Presentasjonen følger vedlagt.  
Erfaringskonsulentene innen brukermedvirkning i forskning er en del av et tre-årig 
prosjekt i Helse Nord.  
HF-ansatte som arbeider med brukerutvalg og ungdomsråd var også invitert til 
tematimen.  
 
 
Saksliste: 
11-2021  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Habilitetsvurderinger  
 
Vedtak:  
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 
 
12-2021 Referat fra USAM 18.03.2021  
 
Vedtak: 
Det godkjente referatet ble tatt til orientering 
 
13-2021 Referat- og orienteringssaker 

Faste saker:  
1. Referat AU USAM 07.05.2021  
2. RHF-enes strategigruppe for forskning 20.05.2021   
3. Nasjonalt møte prodekaner forskning 28.05.2021  
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4. SAMUT 19.11.2020, 11.03.2021 
 

Annet: 
5. Helse Nords innovasjonsutlysning 2021. Informasjon om tildeling 

etter møte 31. mai – tildeling offentliggjøres 3. juni 2021. 
6. Forskningsaktivitet i foretaksgruppen – styresak 26.05.2021.  

Lenke til sak 
7. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020 – overlevert 

helseministeren i digitalt møte 1. juni 2021. 
Lenke til rapport 
 

Vedtak: 
USAM tar informasjonen til orientering. 
 
 
14-2021 Strategi for forskning og innovasjon Helse Nord 2021-2025  
Endelig strategi etter styrets vedtak 26. mai 2021 ble presentert, inkludert de nye 
prioriterte områdene for forskningssatsinger. 
 
Lenke til styresak 54-2021 samt styrets vedtak 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 
 
 
15-2021 Tentativt budsjett 2022 og gjenværende midler 2021  
Posten på 5 mill. som er satt av til strategiske satsinger i 2021 som følge av ny strategi 
ble diskutert (oppfølging av sak 32-2020 i USAM og sak 09-2021 i AU USAM). Det har 
vært et mål å både tildele og sette midlene i bruk i 2021, og ulike alternativer til bruk av 
midlene ble diskutert. USAM fant ikke grunnlag for beslutning i møtet, da det ikke forelå 
forslag til formål innen vedtatt strategi som kunne tildeles midler på nåværende 
tidspunkt, verken fra administrasjonen eller USAMs medlemmer.  
 
Forslag til budsjett for forskning og innovasjon for 2022 ble lagt frem til orientering og 
diskusjon, sammen med synliggjøring av foreløpige søknader fra store satsinger (med 
referanse til ny strategi) for 2022. 
 
Vedtak: 

1. USAM anbefaler at budsjettpost for 2021 på 5 millioner (nye strategiske 
satsninger som følge av ny strategi) overføres til 2022. 

2. Den framlagte orienteringen om budsjettet til forskning og innovasjon i 2022 tas 
til orientering. Innspill fra diskusjonen tas inn i forberedelsene til ny budsjettsak 
til USAM i september 2021. 
 

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202021/20212605/Styresak%2055-2021%20Forskningsaktiviteten%20i%20foretaksgruppen%202020.pdf
https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/nasjonale-forskningsprosjekter
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-26-mai-2021
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16-2021  Utlysning av forskningsmidler for 2022 – revidering av   
 søknadsveilederen  

Med utgangspunkt i saksframlegget ble noen større endringer diskutert. 
 
For særlig tilrettelegging for gjennomføring av kliniske studier innføres det mulighet for 
å søke om inntil 50% stilling for støttepersonell knyttet til prosjektet. Det innebærer 
også høyere maksimal søkesum på 1 780 000 kr pr. år for denne typen studier. 
Ordningen gjelder kun kliniske studier. 
 
Grunnlag for vurdering av reelt og godt forankret samarbeid mellom helseforetak og 
universitet ble diskutert. Kravet om dokumentasjon vedlagt søknad opprettholdes og 
USAM ber om at det sees på hvordan man kan sikre at dokumentasjonen blir en 
beskrivelse og bekreftelse på reelt samarbeid.  
 
For prosjekter som har behov for eksterne ressurser/infrastruktur i annen institusjon 
må det sikres at nødvendige avklaringer foreligger fra berørte institusjoner. 
Administrasjonen bes påse at dette tydeliggjøres i søknadsveilederen.  
 
Vedtak: 

1. USAM godkjenner søknadsveilederen for 2022 med følgende presiseringer: 
- Maksimal søkesum økes til 1,4 millioner kr pr. søknad pr. år, grunnet justering 

av stipendsats (ph.d.-/postdoktor-/forskerstipend) 
- For å tilrettelegge bedre for kliniske studier kan det, i tillegg til maksimalt 

søkebeløp, søkes om støtte til forskningsstøttepersonell (for eksempel 
studiesykepleier) i inntil 50 % stilling i tre år, tilsvarende inntil 380 000 kr pr. år. 
Dette betyr at maksimalt søkebeløp for kliniske studier er 1 780 000 kr pr. år 
(for prosjekter på full tid).  

 
2. USAM understreker viktigheten av å beholde krav om dokumentasjon på aktivt 

samarbeid med helseforetak i søknader fra søkeberettigde institusjoner som 
ikke er helseforetak/SKDE. Dersom dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende 
kan søknaden avvises på formalia.  Administrasjonen gis fullmakt til å utforme 
tekst til søknadsveilederen. 
 

3. USAM ber administrasjonen ferdigstille utlysningsmaterialet i henhold til USAMs 
vedtak og at forskningsmidlene for 2022 i åpen konkurranse lyses ut innen 18. 
juni 2021.  
 

 
17-2021 Tiltak for bedre kvalitet på forskningssøknader – oppfølging av sak 

05-2021  
Økt kvalitet og gjennomslagskraft på forskningssøknader er et prioritert område for  
Helse Nord. RHF-et og sekretariatet for forskningsmidler har laget en foreløpig liste  
over relevante tiltak som på ulike måter kan ha en kvalitetsforbedrende effekt. Saken 
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ble lagt frem for USAM til foreløpig orientering, og for å få innspill til hvordan ta dette  
arbeidet videre.  
 
Vedtak: 

1. USAM slutter seg til den foreløpige oversikten over tiltak for bedre kvalitet  
på forskningssøknader, og ber om at det arbeides videre med innholdet i 
tiltakslisten. 

 
2. USAM ber Helse Nord RHF ha oppmerksomhet på hvilke tiltak som kan 

implementeres umiddelbart, samt at HF-ene og universitetene jobber med 
kvalitetshevende tiltak i egne institusjoner, ut fra relevante tiltak på listen.  

 
3. USAM vektlegger kulturbyggende tiltak og systematisk arbeid som viktige 

faktorer i det langsiktige arbeidet i hvert enkelt helseforetak og universitetene. 
 

 
18-2021 Riksrevisjonens rapport om kliniske behandlingsstudier i 

helseforetakene (04.05.2021)  
 
Saken ble utsatt 
 
19-2021 Rapportering innovasjon 2020  
 
Rapporten omhandler bruk av innovasjonsmidler i Helse Nord RHF samt  
aktivitetsrapportering fra HF-ene, og publiseres på RHF-ets hjemmesider under årlig  
rapportering forskning og innovasjon. Rapporten legges også fram som sak i RHF-styret 
22. juni. 
 
Vedtak: 
USAM tar rapporten til orientering. 
 
 
20-2021 Eventuelt 
Ingen saker ble meldt under eventuelt 

 
 


