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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 HF 
Renate Elenjord, forskningssjef, Sykehusapotek Nord HF  
Gunbjørg Svineng, dekan, Helsefak, UiT Norges arktiske universitet 
Morten Bøhmer Strøm, prodekan forskning og utdanning, Helsefak, UiT   

Gøril Ursin, dekan, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet   
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Torkjel Sandanger, instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin, UiT 
Observatører: 
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Tematime:  
Presentasjon av forskningsvirksomheten ved Miljøgiftlaboratoriet ved UNN  
 
Ved Jan Brox, avdelingsoverlege og Sandra Huber, spesialrådgiver. 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 

25-2022 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 
                           Habilitetsvurderinger  
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
26-2022 Referat fra USAM 21.09.2022 
 
Vedtak: 
Det godkjente referatet ble tatt til orientering. 
 
27-2022 Referat- og orienteringssaker 
 
Faste saker:  
1. AU USAM 28.10.22. Utkast til referat oppdateres med presisering av eventuelt-sak 2 
(felles møte arrangeres av UiT og UNN) og med vedtak om komitesammensetning for 
start- og fullføringsstipend. 
2. RHF-enes strategigruppe for forskning 27.10.22 
- Det ble spesielt orientert om MED.hjelper, et prosjekt som skal bidra til økt 
rekruttering til kliniske studier. 
Andre saker: 
3. Tove Klæboe Nilsen orienterte fra årlig styresak (26.10.2022) om forskning i 
foretaksgruppen, herunder ressursbruk og aktivitet innen forskning i helseforetakene 
og måloppnåelse innen satsingen på kliniske studier.  
4. Gunbjørg Svineng orienterte om overordnede føringer og strategiske 
innsatsområder i UiTs strategi mot 2030. Basert på strategien vil det bli utarbeidet en 
4-årig strategisk handlingsplan for Helsefak og egne årsplaner på instituttene. 
5. Petter Øien orienterte fra Helseinnovasjonsuka i Bodø 26.-30.09. Dato for neste års 
arrangement er 25.–29. september 2023. 
6. Utdeling av Helse Nords forsknings- og innovasjonspriser 2022 vil skje i styremøte i 
23. november (forskning) og 14. desember (innovasjon).  
7. Det ble orientert fra dialogmøter mellom Helse Nord og universitetene (UiT 17.10. 
og Nord universitet 20.10).  
8. Tove Klæboe Nilsen orienterte fra møte 21.10. mellom Helse Nord og UiT om 
retningslinjer for adressering for publikasjoner utgått fra prosjekter med RHF-
finansiering. 
9. Det ble vist til brev fra KD om endringsforslag for FORNY-programmet, og 
kommende invitasjon til dialogmøte med Forskningsrådet om ny søknadsbasert 
ordning for forskningsinstitusjoner, rettet mot tidligfase kommersialisering. 
 
28-2022 Evaluering av miljøstøttesatsing innen psykisk helse 2016-2022 
 
Vedtak: 

https://medhjelper.com/
https://www.inovacare.no/helseinnovasjonsuka-2022
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1. USAM tar evalueringen av miljøstøttesatsingen innen psykisk helse til 
orientering. 

2. USAM slutter seg til komiteens konklusjon om at forskningen som er etablert 
gjennom miljøstøttesatsingen er av høy kvalitet, og med stor nytteverdi for 
helsetjenesten, pasienter og pårørende.  

 
29-2022 Tentativt budsjett for forskning og innovasjon 2023 
 
Budsjett for forskning og innovasjon 2023 ble gjennomgått.  
 
USAM er svært tilfreds med at Helse Nord RHFs budsjett for forskning og innovasjon 
2023 ikke er redusert, men styrket, og at planlagt aktivitetsnivå kan opprettholdes i 
en krevende økonomisk situasjon for foretaksgruppen.   
 
Budsjettet innebærer en betydelig styrking av infrastruktur til klinisk forskning i 
helseforetakene (som startet i 2022), en relativt høy andel midler til nye prosjekter i 
åpen utlysing, samtidig som det gir rom for større strategiske satsinger i regionen.  
 
Vedtak: 
USAM vedtar budsjett for forskning og innovasjon 2023, slik det er fremlagt i saken. 
 
30-2022 Nye strategiske satsinger – diskusjonssak 
 
I budsjettet for kommende år er det satt av midler til strategiske satsinger som skal 
understøtte prioriterte områder i strategien. Det var lagt opp til en innledende 
diskusjon og innspillsrunde i USAM om innretning på tiltak og aktuelle tema for større 
fremtidige satsinger i regionen.  
 
USAM ble bedt om å gi faglig relevante innspill, forankret i strategien. Momenter fra 
diskusjonen: 

• Forskning innen psykisk helse og rus. Det bør vurderes nærmere hvilke behov 
og kunnskapshull i tjenesten en ev. fremtidig satsing skal bygge på. Flere peker 
på området psykisk helse hos barn og unge, men også voksne 

• Forskning på samiske helsetjenester/helse hos den samiske befolkningen, 
f.eks. ved involvering/bidrag fra SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste 
for psykisk helsevern og rus) i ev. satsing relatert til psykisk helse og/eller 
samisk befolkning 

• Mulig videre forskning på somatisk helse blant psykisk syke 
• Forskning og utvikling av persontilpasset medisin som et pasienttilbud, særlig 

innen kreft  
• Forskning på digitale løsninger for pasientoppfølging, gjerne følgeforskning 
• Forskning på områder aktualisert av sykdomsbildet og tilhørende fagsatsinger 

i Helse Nord, som f.eks. smittevern 
• Vurdere nye, alternative modeller for større tematiske satsinger som dekker 

hele regionen, og som kan realisere flere prioriterte områder samtidig  
• Se på hvordan bedre knytte miljøer i regionen sammen gjennom felles 

søknader, f.eks. Mission Cancer 
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Administrasjonen vil innhente innspill fra ledergruppen i RHF-et, helsefagavdelingen i 
RHF-et og det regionale fagsjefmøtet, og en forberedt sak legges frem for USAM i 
mars-møtet. 
    
Vedtak:  
Innspillene fra USAM tas med i RHF-ets videre arbeid med nye strategiske satsinger.  
 
 
31-2022 Ekstra utlysning av søknadstypen prosjektetableringsstøtte  
 
Vedtak: 

1. USAM godkjenner utlysningstekst for prosjektetableringsstøtte, med foreslått 
presisering om at søknaden må ha realistiske muligheter til å nå opp i den 
eksterne konkurransen. 

2. USAM ber om at utlysningen kunngjøres i desember 2022, alternativt januar 
2023. 

3. USAMs medlemmer vil aktivt arbeide for å stimulere forskningsmiljøene til å 
benytte ordningen med prosjektetableringsstøtte.  

 
32-2022 Evaluering av felles seminar USAM og SAMUT 21.-22.09. 
 
Vedtak: 
USAM vurderer felles seminar mellom samarbeidsorganene som nyttig, og er positiv 
til at det arrangeres et nytt seminar i løpet av 2024.  
 
33-2022 Regional forsknings- og innovasjonskonferanse 2023   
 
Vedtak: 

1. USAM tar saken til orientering, og ber programkomiteen om å utforme 
program til et mindre heldigitalt arrangement, basert på deler av det 
opprinnelige programmet, våren 2023.  

2. USAM ber om å få programmet til forankring, eventuelt på sirkulasjon, før 
ferdigstilling. 

 
34-2022 Møteplan 2023 
 
Det vil bli tatt opp til nærmere vurdering om det lar seg gjøre å arrangere USAM som 
fysisk møte i mars og/eller september. 
 
Vedtak: 
17. mars (digitalt, eventuelt Tromsø) 
9. juni (heldigitalt, Teams) (foreløpig dato) 
22. september (digitalt, eventuelt Bodø) 
8. november (heldigitalt, Teams) 
 
35-2022                Eventuelt 
 
Forskningsrådet informerte om aktuelle saker: 

• Ingen endringer i FoU-budsjettet til helse i 2023.  
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• To nye utlysninger – kvinnehelse og kommunale helsetjenester, frist i 2023 (se 
Forskningsrådets nettsider for mer informasjon).  

• Forskningsrådet har som en av sine oppgaver å gjennomføre fagevalueringer. 
Fagevaluering av biovitenskap pågår i 2022-2023, mens fagevaluering av 
medisin og helsefag vil starte opp i 2023. Hver enkelt institusjon er selv 
ansvarlig for å følge opp anbefalinger som gjelder egen institusjon. 
Forskningsrådet benytter evalueringens vurderinger og anbefalinger i 
utviklingen av finansieringsvirkemidlene og i rådgiving overfor 
departementene. 

 
 
 
 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-fornyelse/#UTLPSHELSE
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/samarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv/?tab=1#UTLPSHELSE
https://www.forskningsradet.no/tall-analyse/evalueringer/fag-tema/biovitenskap/

