
  
 
 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon sentralbord: 75 51 29 00 Org nr: MVA 883 658  
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16, 6 et. postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

 
Saksnr.: Referent: Dato: 
2022/407 Lindstrøm 09.06.2022 

Møtereferat 
 

Møtetype: USAM 
Møtedato: 1. juni 2022, kl. 12.30 – 15.30 
Møtested: Digitalt/Teams 
Neste møte: 21.-22. september 2022, Stokmarknes 

 
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 HF 
Renate Elenjord, forskningssjef, Sykehusapotek Nord HF  
Silje Wangberg, prodekan forskerutdanning og praksis, Helsefak, UiT (vara for 
Gunbjørg Svineng) 
Morten Bøhmer Strøm, prodekan forskning og utdanning, Helsefak, UiT   
Vinjar Fønnebø, konst. instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Helsefak, UiT  
Torkjel Sandanger, instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin, UiT 
Gøril Ursin, dekan, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet  
Observatører: 
Jonas Valle Paulsen, innovasjons- og teknologisjef, Finnmarkssykehuset HF (vara for 
Mette Kjær) 
Herald Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset HF 
Leif Birger Mækinen, brukerrepresentant (vara for Gunnhild Berglen) 
Ole Johan Borge, avdelingsdirektør, Norges Forskningsråd 

 
Administrasjonen/sekretariatet  

Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet til Helse Nords forskningsmidler 
Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet til Helse Nords forskningsmidler  
Magnus Engeset, innovasjonsrådgiver Helse Nord RHF/UNN 
Sture Pettersen, seniorrådgiver, Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm, rådgiver, Helse Nord RHF 

 
 
 
 
 
 
Tematime:  
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Til tematimen var Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) invitert, og leder Stein 
Olav Skrøvseth og forsker Gro R. Berntsen bidro med presentasjoner.  
Det ble særlig fokusert på hva som skal til for å skrive forskningssøknader som oppnår 
ekstern finansiering, og hvordan NSE legger til rette for det for sine forskere. I tillegg 
presenterte de hvordan NSE kan bidra til implementering av forskningskunnskapen og 
øvrig kunnskapsproduksjon ved senteret. 
 
Presentasjonene er vedlagt referatet. 
 
 
 

11-2022 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 
                           Habilitetsvurderinger  
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, med tillegg av en sak til eventuelt. 
 
12-2022 Referat fra USAM 25.03.2022 
 
Vedtak: 
Det godkjente referatet ble tatt til orientering. 
 
13-2022 Referat- og orienteringssaker 
Faste saker:  
1. Referat AU USAM - møte 19.05.2022  
2. Referat fra SAMUT 18.11.2021 og 24.02.2022 
 
Annet: 
3. Vurderingskomiteen for Helse Nords utlyste innovasjonsmidler hadde møte 
30.05.2022. Beslutning om tildeling av midler ble gjort i RHF 2. juni (etter USAM-
møtet) og offentliggjort her.  
 
4. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten (forskning og innovasjon) 2021 
ble overlevert HOD i møte 01.06.2022. Tre prosjekter fra regionen er presentert i 
rapporten som kan leses her.  
 
5. Informasjon om aktuelle styresaker i Helse Nord:  
Innovasjon i Helse Nord 2021 – rapportering, lenke til sak 
Presisjonsmedisin i Helse Nord, lenke til sak. I saken er det bl.a. redegjort for status i 
etablering av Senter for persontilpasset medisin. 
 
6. Revidering av instruks om samarbeidet med universitetene innen hhv. utdanning og 
forskning og innovasjon. Innspillmøte mellom HOD og Helse Nord RHF avholdes 
07.06.2022. 
 
7. Brukermedvirkning i forskning – status ang. rekruttering til rådgiverstilling. 
Det planlegges utlysning av stillingen før sommeren, med intervjuer i august. 
 

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/atte-prosjekter-er-tildelt-innovasjonsmidler-fra-helse-nord
https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/nasjonale-forskningsprosjekter
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202022/20222704/Styresak%2052-2022%20Innovasjon%20i%20Helse%20Nord%202021%20-%20rapportering.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202022/20222505/Styresak%2065-2022%20Presisjonsmedisin%20i%20Helse%20Nord,%20status.pdf
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8. Orientering fra UiTs møte med HOD om studieplasser på legeutdanningen. 
Saken ble utsatt. 
 
9.  Orientering fra Forskningsrådet om den økonomiske situasjonen. Det ble 
understreket at situasjonen er alvorlig og at ny økonomisk styringsmodell potensielt 
kan få konsekvenser for fremtidige bevilgninger, men at dette ikke har innvirkning på 
allerede vedtatte bevilgninger. 
 
Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
 
14-2022 Tentativt budsjett for forskning og innovasjon 2023   
 
Budsjettarbeidet er i en tidlig fase. Fremtidige behov for nødvendige prioriteringer på 
ulike områder, f.eks. innen presisjonsmedisin, kan bli lagt til budsjettbehandling i 
USAM til høsten. 

Vedtak: 

USAM tar den framlagte orienteringen om budsjettet til forskning og innovasjon i 
2023 til orientering. Innspill fra diskusjonen tas inn i forberedelsene til ny sak til 
USAM i september 2022. 
 
15-2022 Utlysning av forskningsmidler for 2023  
 
Nord universitet spurte om søkemuligheter for søkere utenfor Helse Nords område. 
RHF viste til at det kun er ansatte som geografisk har hovedarbeidssted innen Helse 
Nords område som kan søke om forskningsmidler.  
 
Det ble stilt spørsmål om utlysning av startstipend til KlinReg dersom denne 
søknadstypen skal lyses ut for 2024. Slikt startstipend lyses ikke ut nå. Denne saken 
må tas opp til høsten da det ikke er avklart om og eventuelt når KlinReg skal lyses ut 
neste gang. 
 
USAM er enig i å løfte prosjektetableringsstøtten ut av hovedutlysningen og lyse dette 
ut separat, og muligens som en løpende støtteform. 
 
Det kom flere innspill på utkastet til utlysningstekst: 
Teksten om brukergrupper innen brukermedvirkning bør klargjøres.  
Formulering om søkeadgang til ph.d.-stipend for forskerlinjestudenter foreslås endret 
slik at det fremkommer at ordningen gjelder alle forskerlinjestudenter, også psykologi 
og odontologi.  
Tekst om infrastruktur og økonomi bør klargjøres.  
 
Innspillene fra møtet tas med i det videre arbeidet med utlysningsteksten, og 
eventuelle øvrige innspill på språklige klargjøringer i teksten bes sendt sekretariatet.  
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Vedtak 
 
1. USAM godkjenner utlysning av forskningsmidler for 2023 med de foreslåtte 

justeringene.  
2. USAM er fornøyd med arbeidet som er gjort med mål om å forkorte og forenkle 

utlysningsteksten. 
3. USAM ber administrasjonen ferdigstille utlysningsmaterialet i henhold til USAMs 

diskusjon og vedtak.  
4. USAM ber administrasjonen forberede separat utlysning av 

prosjektetableringsstøtte for 2022/2023 basert på kriterier i tidligere utlysninger 
av denne søknadstypen. 

 
16-2022 Mandat for arbeidsutvalg for USAM - AU USAM  
 
Vedtak: 
USAM godkjenner revidert mandat for AU USAM. 
 
17-2022 Planer for felles seminar for USAM og SAMUT september 2022  

 
Det ble opplyst at RHFet dekker kostnader knyttet til opphold og middag for faste 

medlemmer og faste observatører (eller deres vara dersom noen faste har forfall), 

mens reisekostnader dekkes av hver enkelt institusjon.  

 

Tilsvarende sak behandles i SAMUT 02.06.2022. 

 

USAM ga tilslutning til hovedinnretningen på det foreslåtte programmet. 

 

Vedtak: 

USAM er positiv til at det arrangeres felles seminar med SAMUT 21.–22.09.2022, og 

gir AU fullmakt til å ferdigstille program for seminaret i samarbeid med 

arbeidsutvalget for SAMUT. 

 
18-2022 Eventuelt 
 
Nordlandssykehuset ønsket informasjon om regelverk knyttet til opptak for 
kandidater til ph.d.-utdanning ved UiT når kandidat ikke har ekstern finansiering, og 
ønsket en klargjøring av eventuelle begrensninger knyttet til tidsperspektiv og 
økonomi.  
 
UiT viste til lovbestemmelsen på området.  
https://lovdata.no/forskrift/2012-10-25-1150/§6 
   
UiT krever tilfredsstillende finansiering av studiet for å bli tatt opp. Det kreves 
bekreftelse fra arbeidsgiver på at vedkommende kan benytte minst 50 % av 
arbeidstiden til doktorgradsstudiet. 

https://lovdata.no/forskrift/2012-10-25-1150/§6
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UiT presiserte at det må være minst ett år fulltidsarbeid som gjenstår dersom man 
velger å søke opptak underveis. 
Forskriften skal revideres, men det er ingen signaler om at kravene for opptak til 
ph.d.-studiet skal justeres. Det er mulig å delta på enkeltemner, men UiTs ph.d.-
studenter har forrang. Det er også viktig å være oppmerksom på at det er krav knyttet 
til innpassing av emner i ph.d.-studiet, både hvilke emner og når de er avlagt.  
 

 
 
Vedlegg: 
Revidert mandat for AU USAM, vedtatt 1. juni 2022 


