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Til stede 

Faste medlemmer: 

Tove Klæboe Nilsen (leder USAM), forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

Einar Bugge, forsknings- og utdanningssjef, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Melinda Berg Roaldsen, avdelingsleder Klinisk forskningsavdeling, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF* 
Petter Román Øien, seksjonsleder forskning, Nordlandssykehuset* 
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Gunbjørg Svineng, dekan, Helsefak, UiT   
Astrid Gramstad, prodekan utdanning, Helsefak, UiT   

Vinjar Fønnebø, konst. instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Helsefak, UiT*   
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Magnus Engeset, innovasjonsrådgiver Helse Nord RHF/UNN 
Sture Pettersen, seniorrådgiver, Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm, rådgiver, Helse Nord RHF 
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Tematime:  
USAM har flere nye medlemmer fra 2022 og tematimen var i sin helhet rettet inn mot å 
informere om institusjonenes virksomhet. 
Institusjonene presenterte seg, og la frem hovedtrekk ved pågående aktivitet og 
kommende satsinger. Presentasjonene ble holdt av dekan Gunnbjørg Svineng (UiT), 
dekan Gøril Ursin (Nord universitet) og forskningsdirektør Tove Klæboe Nilsen (Helse 
Nord RHF). Sistnevntes presentasjon omhandlet både RHF-et og HF-ene.   
Presentasjonene er vedlagt referatet. 
 
 
 

01-2022 
Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
Habilitetsvurderinger  
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, med tillegg av to saker under eventuelt. 
 
02-2022 
Referat fra USAM 12.11.2021 
 
Vedtak: 
Det godkjente referatet ble tatt til orientering 
 
03-2022 
Referat- og orienteringssaker 
Faste saker:  
1. Referat AU USAM - møte 04.03.2022  
2. RHFenes strategigruppe for forskning - møte 24.03.2022  

- HOD har varslet at instruks til styrene i RHFene om samarbeidet med 
universitets- og høyskolesektoren skal revideres, og de vil bruke tiden 
frem til sommeren til dialog og prosess. RHFet følger opp saken fra både 
utdanningsområdet, og forskning og innovasjon. 

- Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata. Sluttrapport 
foreligger og kan leses her. 

3. NSG – Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten - 
møte 09.03.2022. NSG-seminar vil bli arrangert i november 2022 
 

Annet: 
4. Oppdragsdokument Helse Nord 2022. Lenke 
5. NorTrials-senter med ansvarsområde fordøyelsessykdommer er under etablering ved 

UNN. Senteret vil bli ledet av Rasmus Goll 
6. https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter20

21/helsetilsynetrapport_6_2021.pdf 
Nordlandssykehuset og UNN er omfattet av dette tilsynet som så på bl.a. rutiner og 
prosedyrer for forskningsvirksomheten 

7. Dialogmøte UiT, RHF/UNN/Finnmarkssykehuset 10.03.2022 
Aktuelle forskningssaker: 

https://rhf-forsk.org/
https://www.openscience.no/media/3383/download?inline
https://helseforsk.no/
https://helse-nord.no/om-oss/hva-gjor-helse-nord-rhf/oppdragsdokument#oppdragsdokument-2021
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2021/helsetilsynetrapport_6_2021.pdf
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2021/helsetilsynetrapport_6_2021.pdf
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- UiTs prosjektsøknad til EUGLOH 2.0. (European University Alliance for 
Global Health), hvor Helse Nord RHF er invitert med og deltar som 
samarbeidspartner. 

- Bruk av adressering ved publikasjoner som springer ut av Helse Nord-
finansierte prosjekter. Helse Nords kartlegging av praksis viser at det er 
behov for en gjennomgang av retningslinjene på ledernivå. UiT tar 
initiativ til møte mellom RHF og UiT.  

8. Rådgiverstilling innen satsingen brukermedvirkning i forskning. Det har ikke 
lyktes å rekruttere til stillingen. Det gjøres nå en ekstra innsats mot potensielle 
miljø/søkere for å se om det finnes grunnlag for å lyse ut stillingen på ny.  

9. Orientering om Strategi for UiT mot 2022. Virksomhetsplan for Helsefak vil bli 
utarbeidet etter strategien.   

10. Minidekanmøte Helsefak/universitetene jan 2022 
11. Sanksjoner forskningssamarbeid med Russland. 

UiT melder at alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner er lagt på is. 
Samarbeid forsker-til-forsker er fortsatt mulig. Det er opprettet en gruppe som 
kan bistå forskere til å vurdere vanskelige saker på dette feltet. Nord universitet 
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har ikke forskningssamarbeid med 
Russland.   

12. Orientering fra Forskningsrådet: 
- Helse porteføljeplan har vært på høring. Forskningsrådet mottok 47 

innspill. Det arbeides nå med å gå gjennom alle innspillene. Endelig plan 
skal vedtas på styremøtet 7. juni, 2022.  

- Pilot Helse: vedtak om hovedprosjekter i desember 2022. Ny utlysning 
om forprosjekter med frist til høsten. Godt samarbeid mellom NFR og 
RHF-ene, KS, Siva og Innovasjon Norge. NFR har hatt dialogmøter med 
bruker-/pasientorganisasjoner og skal snakke med flere andre. 

- Til februarfristen i år mottok NFR 2000 forskerprosjektsøknader. Det er 
en nedgang fra 2021 hvor NFR mottok 2400 søknader.  

- Det er innvilget midler til tre nye FKB'er med fokus på i) Rheumatic and 
Musculoskeletal Diseases, ii) Cancer – personalized medicine og iii) 
Headache. 

- NFR arbeider sammen med Innovasjon Norge, Kreftforeningen, 
Helsedirektoratet, Oslo Cancer Cluster og RHFene om å etablere en hub 
for å mobilisere til internasjonale utlysninger med fokus på kreft. 
Bakgrunnen er Mission on cancer i EU. 

 
Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering 
 
04-2022 
Rapportering innovasjon Helse Nord 2021. 
 
Dette er tredje året at Helse Nord RHF presenterer rapport om 
innovasjonsvirksomheten foregående år.  
 
Årsrapporten redegjør for sentrale virkemidler og måloppnåelse. Virkemidlene består 
av regionalt innovasjonsnettverk, støttepersonell, strategiske innovasjonsprosjekt, 

https://uit.no/om/strategi2030
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konkurranseutsatte innovasjonsmidler, bruk av felles nasjonal prosessveiledning 
(InnoMed) og verktøy for oppfølging og måling av innovasjon (Induct).  
 
Midlene som brukes på innovasjon i Helse Nord gir god uttelling i form av kvalitet og 
nytte i helsetjenestetilbudet. Det jobbes systematisk med virkemidlene sammen med 
helseforetakene, og i nettverk for erfaringsutveksling på tvers av foretakene. Særlig 
Nordlandssykehuset er kommet langt med å bygge en innovasjonskultur og kan vise 
til gode resultater innen måloppnåelse og evne til å drive frem innovasjonsprosjekter.  
 
Det ble understreket at brukermedvirkere i prosjekt er en viktig ressurs i arbeidet 
med å formidle resultater fra prosjektene både generelt, og til pasient- og 
brukerorganisasjoner spesielt.   
 
Vedtak: 
USAM tar den fremlagte rapporten til orientering.  
 
05-2022 
Rapportering forskning Helse Nord 2021 
Hovedtrekkene fra rapport på forskningsaktivitet for 2021, som utgår fra de regionale 
midlene, ble presentert i møtet. Presentasjon i saken følger som vedlegg til referatet. 
 
Kommentarer i saken: 
Andelen brukere som har deltatt i formidling av forskningsresultater er lav. 
Brukermedvirkere som ressurs i formidling og implementering av 
forskningsresultater er et område det må arbeides med fremover, jf. pkt. 6.6 i 
strategien. 
 
Positivt at andelen midler og vitenskapelige artikler til helsekategorien psykisk helse 
er høy. Psykisk helse som forskningsområde i Helse Nord vil bli nærmere kartlagt, 
også som følge av arbeid knyttet til sak 07-2022. 
 
Den lave andelen intervensjonsstudier er bekymringsfull, og det er forventet at 
pågående satsing på kliniske studier vil bedre resultatet på området.  
 
Rapporteringen mht. antall publikasjoner må behandles med varsomhet. Det er 
innholdet i artiklene som er viktigste, ikke antallet.  
 
Vedtak: 
USAM tar den fremlagte rapporten til orientering 
 
06-2022 
Tildeling forskningsmidler 2022 
Presentasjon i saken følger som vedlegg til referatet. 
 
Hovedtrekkene fra den ordinære tildelingen for 2022, inkludert overordnet 
innstillingsbrev fra hovedkomitéen, lå ved sakspapirene, og ble vist til i 
presentasjonen av saken. Tildelingen ble kunngjort 30.11.2021. 
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UiT stilte spørsmål om muligheter for forlengelser av stipendiatperiode ved 
forsinkelser som skyldes koronasituasjonen. De dette gjelder bes ta direkte kontakt 
med sekretariatet for gjennomgang. Samtidig ble det opplyst fra RHFet at det til nå har 
vært håndtert ved at helse- og kunnskapssektoren har kompensert slike forsinkelser 
med ekstra koronabevilgninger i egen sektor. 
 
Vedtak: 
USAM tar oppsummeringen til orientering. 
 
07-2022 
Miljøstøttesatsing psykisk helse 2016-2022. Innspill til evaluering  
 
Satsingen ønskes evaluert for å gjennomgå resultatene, og vurdere virkemidlene. 
USAM ser evalueringen som viktig også for å gi retning for fremtidige satsinger. 
 
Medlemmer av USAM, Helsefak v/UiT og Forskningsrådet bes sende forslag på 
personer som kan inngå som eksternt medlem i komiteen. 
 
Vedtak: 

1. USAM støtter sammensetning av evalueringskomite som beskrevet i saken, og 
at AU USAM leder det videre arbeidet. 

2. USAM har følgende innspill til kriterier i evalueringen av miljøstøttesatsingen: 
- Ivaretakelse av brukermedvirkning i satsingen 
- Implementering av forskningsresultater   
- Ønskelig å se på konsekvenser for utdanning 
- Ønskelig å involvere SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk 

helsevern og rus)   
3. USAM ber om at evalueringen foreligger i november 2022. 

 
08-2022 
Oppdatering av regional utviklingsplan 2035 for Helse Nord. Innspill fra USAM 
 
Espen Mælen Hauge, spesialrådgiver Helse Nord RHF, presenterte saken. 
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.  
 
Regional utviklingsplan 2035, som ble utarbeidet i 2018, er grunnlaget for utviklingen 
av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord frem mot 2035. Arbeidet med å oppdatere 
den regionale planen i tråd med nye føringer er igangsatt og forslag til revidert plan 
(RU38) vil bli sendt på høring i september 2022.  
 
Leder i USAM oppfordret universitetene til å komme med innspill, enten direkte til 
forskningsseksjonen i RHF fram til sommeren, eller offisielt i høringsrunden til høsten.  
 
USAM vil da også vurdere behovet for å avgi en egen høringsuttalelse.  
 
Fra UiTs side ble det understreket at de ønsker å være en nær samarbeidspartner, noe 
RHF ved Hauge og Klæboe Nilsen også understreket.   
 
Vedtak:  
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1. USAM tar informasjonen til orientering 
2. Høringsutkast til RU38 settes opp som sak i USAM 21.09.2022 

 
09-2022 
Regional forsknings- og innovasjonskonferanse 2022. Foreløpig program 
 
Noe arbeid gjenstår, men programmet er tilnærmet ferdigstilt. Endelig program og 
lenke til påmelding vil bli publisert i løpet av april. 
 
Vedtak:  
USAM tar saken til orientering 
 
10-2022 
Eventuelt 

- Innovasjon i utdanningene ved universitetene og mulig samarbeid om 
undervisningsopplegg v/Helse Nord. Universitetene orienterte kort om 
hvordan det arbeides med innovasjon i utdanningene.  RHF og Helsefak 
v/UiT følger opp saken for et mulig konkret samarbeid. 

- Det må fastsettes nytt tidspunkt for USAMs junimøte pga. at møte med 
overrekkelse av nasjonal rapport til statsråden er fastsatt til samme dato. 
RHFet kommer tilbake med mer informasjon. 
 
I etterkant av møtet er det klarlagt at USAM-møtet kan avholdes 1. juni kl. 
1230-1530. 

 
 
 
 


