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Referat USAM 10.09.2021 
 

Møtetype: USAM 
Tidspunkt: 10.09.2021 kl. 08.30 – 13.00 
Møtested: Teams 
Neste møte: 12.11.2021 kl. 08.30 – 13.00 – fysisk møte i Bodø 

 
 
Til stede: 
Faste representanter 

Tove Klæboe Nilsen  
Leder USAM 

Fung. kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

Einar Bugge  Forsknings- og utdanningssjef, 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 U. Ericson Prodekan forskning, Helsefak, UiT  
Margitta Kampman 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  
Ole Johan Borge Avdelingsdirektør, 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  
Kristina Lindstrøm Rådgiver, Helse Nord RHF  
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Tematime:  
Helseklynge i nord – presentasjon av forprosjekt i regi av Norinnova AS  
  v/Wenche Poppe, assisterende direktør, Norinnova AS 
 
Presentasjon er vedlagt referatet. 
 
Norinnova har på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune undersøkt 
grunnlaget og mulighetene for etablering av en helseklynge i regionen. 
Oppsummeringen viser at det er behov for og ønske om klyngesamarbeid innen e-helse 
og teknologi.  
 
Poppe inviteres til å presentere undersøkelsen for regionalt innovasjonsnettverk 
mellom foretakene i Helse Nord. Til samme møte ønskes også presentasjon av 
Inovacare som etablert klyngesamarbeid/innovasjonsarena i Nordland, samt aktivitet 
tilknyttet Nye Narvik sykehus.  
 
 
Saksliste: 
21-2021  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  
Innkalling og dagsorden ble godkjent, med tillegg av en sak til eventuelt. 
 

 
22-2021 Referat fra USAM 02.06.2021 
Administrasjonen ser i ettertid at referatet skal oppdateres med hvem som var tilstede 
på møtet. 
 
Vedtak:  
Det godkjente referatet ble tatt til orientering. 
 
 
 
23-2021 Referat- og orienteringssaker 
Faste saker:  

1. Referat AU USAM 01.09.2021. Det ble gitt en muntlig redegjørelse fra 
møtet. Referat vil bli ettersendt.  

2. RHF-enes strategigruppe for forskning 26.08.2021.  
Nasjonal kartlegging i regi av NorCrin av forskernes erfaring med 
brukermedvirkning i forskning. Forskere som har aktive prosjekter 
med RHF-finansiering vil bli kontaktet. 

3. NSG – Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten – 09.06.2021. NSG-seminar avholdes 
17.11.2021, Clarion Hotel Flesland med tema:  
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Klinisk forskning i akutte situasjoner 
- Hvordan kan vi best møte fremtidige kriser med akutt behov for 
forskning? 

 
Annet: 
4. Styresak 71-2021 Strategi for kunstig intelligens, styremøte 

22.06.2021. Lenke 
Det ble informert om sentrale tiltak som det arbeides med. Strategien 
er også tema for kommende dialogmøter med universitetene.   

5. Samarbeid/-finansering mellom Helse Nord og UiT om to stillinger 
innen hhv. brukermedvirkning i forskning og metodeveileder i 
statistikk. 20 % stillingsandel knyttes til Helsefak. Utlysning er under 
utarbeidelse. 

 
Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
 
24-2021 Orientering innkomne søknader – forskningsmidler for 2022  
Presentasjonen sendes ut med referatet. 
Totalt 92 søknader er mottatt til vurdering. Dette er en nedgang fra i fjor med 20 
søknader. 6 søknader er avvist på formalia.  
 
På spørsmål fra Forskningsrådet ble det redegjort for hvordan Helse Nord ivaretar hhv. 
habilitetsproblematikk og kompetansesammensetning i komiteene. 
Habilitetsvurderingene er tilstede i hele prosessen og inhabilitet handteres etter faste 
prinsipper. Systemet for komitesammensetning bygger på klassifiseringen etter HRCS-
kategoriene. Det gjøres et grundig arbeid for å finne gode kandidater som tilsammen 
dekker tilstrekkelig bredde- og spisskompetanse. Rekruttering skjer gjennom aktiv 
bruk av fagnettverkene, hvor også USAMs medlemmer kan melde inn forslag på 
kandidater innen sitt nettverk. 
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 
 
 
25-2021 Tentativt budsjett forskning og innovasjon 2022 
Saken ble lagt frem primært til orientering, samt for videre diskusjon/innspill om 
mulige strategiske satsinger innen forskning.  
 
Helseforetakene har et særlig oppdrag knyttet til klinisk forskning og det må gjenspeiles 
i de strategiske satsingene.   
 

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/strategi-for-kunstig-intelligens-i-helse-nord
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Flere av initiativene som er lagt frem i USAM som mulige strategiske satsinger er 
forankret i RHF-ledelsen og regionalt fagsjefmøte, basert på prioriterte nasjonale og 
regionale fagsatsinger, samt forsknings- og innovasjonsstrategien.  
 
UiT informerte om at tentativ medfinansiering av K.G. Jebsen-senter utgår da ingen av 
søknadene nådde opp i konkurransen.  
 
Finnmarkssykehuset påpekte at initiativ om støtte til befolkningsundersøkelsen FETCH 
ikke må forveksles med søknad om KlinReg-midler, som spesifikt omhandler et 
avgrenset forprosjekt til FETCH.  
 
Vedtak: 

1. USAM tar den fremlagte orienteringen om tentativt budsjett til orientering. 
2. Innspill i møtet tas med i forberedelse av ny budsjettsak når denne skal 

realitetsbehandles i november. USAM tar også til etterretning at strategiske 
satsinger forankres i regionalt fagsjefmøte mellom helseforetakene, samt i RHF-
ledelsen. 

3. USAM minner om ansvaret om å særlig ivareta klinisk forskning og psykisk helse 
og rus i endelig budsjett for forskning og innovasjon 2022. 

 
 
26-2021 Forskningsrapportering for 2020 - åpen tilgang og forfatteradresser  
Alle vitenskapelige publikasjoner fra prosjekter som er finansiert av Helse Nord skal ha 
forfatteradresser i et helseforetak. Dette gjelder prosjektleder og alle andre forskere 
med finansiering fra prosjektet.  
 
Vedtak:    

1. Informasjon og bevisstgjøring om retningslinjer for adressering må tas opp på 
jevnlig basis i foretakene. Sekratariatet for forskningsmidlene er en ressurs som 
kan bistå foretakene, 

2. Sekretariatet sender ut informasjon til alle prosjektledere og stipendmottakere 
med påminnelse om regelverket, understøttet i oppdragsdokument til 
helseforetakene om krav til åpen publisering.  

3. Sekretariatet følger opp feilregistreringer mht. forfatteradressering med 
individuell henvendelse til hver enkelt prosjektleder.  
 
   

27-2021 Riksrevisjonens rapport om kliniske behandlingsstudier i 
helseforetakene 

Kommentarer i saken: 
• Mest mulig likeverdig tilgang til å delta i studier forutsetter at pasienter får god nok  

informasjon og at det blir tilrettelagt for deltakelse.  
• Det er viktig å involvere pasientorganisasjonene for hvordan fremme informasjon 

og bidra til at målsetningen om likeverdig tilgang realiseres.  
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• Rapporten bør presenteres for brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene. 
• Både NLSH og UNN har nylig styrket ressursene til klinisk forskning gjennom 

tilsetting av studiesykepleiere/rådgiver. 
• Etablering av NorTrials og tiltak fra strategien vil styrke klinisk forskning i regionen 

og bedre tilrettelegging for deltakelse og rekruttering av pasienter både regionalt og  
interregionalt.  

 
Vedtak:  
Riksrevisjonens undersøkelse og anbefalinger tas med i det kommende arbeidet med  
styrking av klinisk forskning i helseforetakene, basert på nasjonal handlingsplan for  
kliniske studier og Helse Nords strategi for forskning og innovasjon.  
 
 
28-2021 Nasjonalt publiseringsutvalg/fagutvalg – godkjenning av mandat og 

utnevning av representanter  
Vedtak: 

1) USAM godkjenner forslag til nytt mandat for nasjonalt publiseringsutvalg i 
medisin. 

2) USAM vedtar oppnevning av representanter til fagutvalgene i henhold til forslag 
i saken 

 
 
29-2021 Eventuelt 

Ingvild Pettersen tok opp at fra 2022 må alle forskningsinstitusjoner, herunder 
universiteter og høyskoler, som søker midler fra Horisont Europa ha en handlingsplan 
for likestilling.  
RHF-et følger opp saken på vegne av foretaksgruppen.  
 


