
  
 
 
 

 
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 13.10.2022 

Møtereferat 
 

Møtetype: USAM 
Møtedato: 21.09 2022, kl. 10.00 – 12.30  
Møtested: Teams 
Neste møte: 9. november (Teams) 

 
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  
Morten Bøhmer Strøm, prodekan forskning og utdanning, Helsefak, UiT   

Eva Sjøttem, instituttleder, Institutt for medisinsk biologi, Helsefak, UiT (vara) 
Torkjel Sandanger, instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin, UiT 
Observatører: 
Mette Kjær, Finnmarkssykehuset HF  
Herald Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset HF 
Gunnhild Berglen, brukerrepresentant  
Ole Johan Borge, avdelingsdirektør, Norges Forskningsråd 

Ikke til stede: 
Gunbjørg Svineng, dekan, Helsefak, UiT 
Gøril Ursin, dekan, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet   
 

 
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 
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19-2022 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 
                           Habilitetsvurderinger  
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, med tillegg av to saker til eventuelt. 
 
20-2022 Referat fra USAM 01.06.2022 
 
Vedtak: 
Det godkjente referatet ble tatt til orientering. 
 
21-2022 Referat- og orienteringssaker 
Faste saker:  
1.Referat fra møte i AU USAM 07.09.2022  
2.Referat fra møte i SAMUT 02.06.2022 
3. Muntlig orientering fra RHF-enes strategigruppe for forskning – møte 25.08.2022  
- Veileder for brukermedvirkning i forskning skal oppdateres og arbeidet vil bli 
koordinert av Helse Nord. 
- Forskningsrådet minnet om publisering av statistikk om brukermedvirkning i 
forskning i helseforetakene (se HO21-monitors nettside og Facebookside). 
4. Referat fra møte i NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i 
spesialisthelsetjenesten) 08.06.2022 
 
Andre saker: 
5. Det ble vist til den alvorlige økonomiske situasjonen i Helse Nord, og styrevedtak i 
RHF-et om å utsette nye større investeringer som det var planlagt for i økonomisk 
langtidsplan. Styresakene i RHFet kan leses her: https://helse-nord.no/om-
oss/styret-i-helse-nord-rhf 
 
6. Arbeidet med revidering av instruks for samarbeidsorganene utsettes noe i 
departementet, pga. koordinering med andre prosesser.  
 
7. Det ble informert om pågående arbeid med ansettelse i rådgiverstillingen tilknyttet 
brukermedvirkningssatsingen1.   
 
8. Det ble orientert fra seminar arrangert av de regionale helseforetakene om bruk av 
kvalitetsregistre i forskning 26.08.2022.  
UiT pekte på utfordringsbildet med bruk av helsedata i forskning, og vil ta initiativ til 
møte med Helse Nord for informasjon og erfaringsutveksling.  
 
9. Arbeidet med å evaluere miljøstøttesatsingen innen psykisk helse pågår, og rapport 
legges frem for USAM 9. november. 
 
10. Organisering av teknologioverføring ved norske forskningsinstitusjoner: Mulige 
modeller. Lenke til NIFU-rapport 2022:4.  

                                                        
1 I etterkant av møtet er det gjort en ansettelse og vedkommende begynner i stillingen i slutten av 
november.   

https://helse-nord.no/om-oss/styret-i-helse-nord-rhf
https://helse-nord.no/om-oss/styret-i-helse-nord-rhf
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2975758/NIFUrapport2022-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Helse Nord RHF har levert innspill til Kunnskapsdepartementet, og det er gitt egne 
uttalelser fra Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Saken har 
også vært behandlet i RHF-enes strategigruppe for forskning.  
 
11. UiT er innvilget partnerskap i EUGLOH (European University Alliance for Global 
Health) som vil gi styrket mulighet for samarbeid på tvers mellom aktørene i 
alliansen. Helse Nord RHF er med som assosiert partner i avtalen. 
 
Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering 
 
22-2022 Orientering om innkomne søknader til utlysning 2023 
Sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler la fram søkertall og statistikk for årets 
utlysning av forskningsmidler.  
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 
Totalt antall søknader er omtrent det samme som i 2021. 
 
UiT v/medlem fra Institutt for medisinsk biologi uttrykte en bekymring rundt 
nedgang i antall søknader fra UiT.  RHF-et opplyste at utlysningen er utformet i 
henhold til gjeldende strategi i Helse Nord med prioritering av den kliniske, 
pasientnære forskningen.  Også andre felt, som translasjonsforskning med tydelig vei 
til klinisk praksis, er prioritert. Det er ikke ren basalforskning i Helse Nords strategi. 
UiT-søkere har fortsatt søkeadgang innen gitte prioriteringer og kriterier.  
 
Det ble kommentert av flere at Helse Nord RHF har vesentlig høyere tildelingsprosent 
enn for eksempel Forskningsrådet.  
 
Vedtak: 
USAM tar informasjonen til orientering. 
 
23-2022 Tentativt budsjett for forskning og innovasjon 2023 
Tentativt budsjett for forskning og innovasjon 2023 ble gjennomgått.  
Endelig forslag til budsjett 2023 legges frem for beslutning i USAM i november. 
 
Det foreligger pr. dato ikke forslag til hvordan mulige midler innen strategiske 
satsinger skal disponeres. Dette vil bl.a. avhenge av hvilke innspill som kommer i 
forbindelse med evalueringen av miljøstøttesatsingen innen psykisk helse, som er 
definert som et satsingsområde i strategien.  
Det ble videre opplyst at administrasjonen fortsetter arbeidet med å forberede en 
ekstra utlysning innen prosjektetableringsstøtte. 
 
Vedtak: 
USAM tar det fremlagte forslaget til forsknings- og innovasjonsbudsjett pr. dato til 
orientering.  
 
24-2022 Eventuelt 

RHF-et hadde meldt inn to saker til eventuelt: 
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1. Den alvorlige økonomiske situasjonen i Helse Nord og konsekvenser for 

forskning og innovasjon. 

- Den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen avlyses. Programkomiteen 

vil i samarbeid med USAM se på mulighetene for å arrangere konferansen på et 

senere tidspunkt (i 2023) med et program særlig tilrettelagt for digital deltakelse. 

Nominasjonsprosessen til Helse Nord-prisene går imidlertid som planlagt, med 

sikte på utdeling av priser i november. 

- Helse Nords prosjektmidler som deles ut til forskning er øremerket og det 

foreligger klare føringer på bruk av midlene. Det forventes derfor at bruken av 

disse midlene skjer som forutsatt. 

- Underskuddet i Helse Nord gjelder sykehusforetakene, ikke RHF-et. Det er 

foreløpig ingen signaler på at RHF-ets budsjett til forskning og innovasjon blir 

berørt. Styret vedtok 22. juni 2022 en økning på 5 mill. kr. pr. år til forskning og 

innovasjon 2023-2026, og dette er ikke endret pr. dato. Endelig budsjett vedtas før 

årsskiftet. 

 

2. Møter med universitetene 

Det avholdes dialogmøter mellom toppledelsen i Helse Nord og universitetene to 

ganger i året, og høstens møte med UiT blir 17.10 og Nord universitet 20.10. 

Helse Nord og UiT har i tillegg avtalt særskilt møte 21.10 med tema Helse Nords 

retningslinjer for adressering. 

  

 

 
 
 


