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STYRESAK 10-2010  FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER  
 FOR 2010 
 

Møtedato: 3. februar 2010 

 
Formål/sammendrag 
Samarbeidsorganet mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø (UiT) – 
Universitetssamarbeidet, forkortet til USAM – er delegert myndighet til å tildele Helse Nords 
forskningsmidler på vegne av RHF-styret. I tildelingen av midler for 2010 var det en sak det 
ikke ble oppnådd enighet om - eller som hadde tilstrekkelig flertall – i samarbeidsorganet. 
Formålet med denne saken er derfor å la styret i Helse Nord RHF ta stilling til den uenighet 
som fremkom i samarbeidsorganet, og at styrets beslutning fremmes for endelig avgjørelse i 
foretaksmøte mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helse Nord RHF. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nords forskningsmidler tildeles en gang i året. USAM har i sitt ekstraordinære møte 16. 
desember 2009 tildelt midlene for 2010. Midlene er tildelt ut fra tidligere vedtak om 
direktefinansiering av noen tiltak, tidligere innvilgede flerårige prosjekter og åpen 
konkurranse om nye prosjekter. USAM bevilger dermed midler på detaljnivå til nye 
enkeltprosjekter innen våre tre åpne forskningsprogrammer: somatikk, psykiatri og rus, samt 
helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin. Hovedtyngden av vår 
forskningsvirksomhet skjer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), og noe i 
samarbeid med UiT. Om ikke i samme omfang, foregår det også vesentlig 
forskningsvirksomhet ved Nordlandssykehuset, mens aktiviteten er noe lavere ved våre 
lokalsykehusforetak. Det er en forskningspolitisk målsetting i Helse Nord å oppnå en viss 
spredning av prosjektene, for å styrke forskningen ved miljøene utenfor Tromsø. Imidlertid 
skal fordelingsinstansene samtidig ivareta kravene til faglig kvalitet og relevans. Det er derfor 
ingen garanti for at alle helseforetak får tildelt prosjekter, etter som søknadene både må være 
gode nok, relevante, og oppnå høy nok rangering i de faglige vurderinger som gjøres av 
forskningsutvalgene. Dette er situasjonen når det er stor konkurranse og antallet gode 
søknader er flere enn størrelsen på budsjettet. 
 
Innen psykiatri/rus har det alltid vært en viss geografisk spredning på prosjektene. Innen 
somatikk, som har den klart største porteføljen, har dette variert, og fordi det ett år kun ble 
tildelt nye prosjekter til Tromsø, ble det fattet et vedtak i USAM om at det også skal tildeles 
prosjekter til andre foretak dersom de vurderes som faglig støtteverdige. Det siste programmet 
(helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin) har til nå vært dominert av 
telemedisinmiljøet og kun hatt tildelinger, men også stort sett kun søkere, fra Tromsø. 
 
Instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet og USAMs vedtak 
Samarbeidsorganet med universitetet skal ifølge departementets instruks til styret i Helse 
Nord RHF om forholdet til universiteter og høgskoler treffe beslutning i denne saken, jf. 
instruks som følger:  



 
 
”Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø behandler saker om 
fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning.  På grunnlag av delegasjon fra styret i 
Helse Nord RHF treffer samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i 
Tromsø beslutninger i saker om fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning overført 
Helse Nord RHF. Fordeling av midler skal skje i samsvar med gjeldende strategi og 
prioriteringer fra overordnede politiske organer og eiere i det enkelte år, jf. pkt 1. 
Beslutninger om fordeling av midler i samarbeidsorganene krever støtte fra et flertall blant 
medlemmene oppnevnt fra universitetet og blant medlemmene oppnevnt fra Helse Nord RHF. 
Der beslutninger ikke er i samsvar med kravene over, eller der styret ikke ønsker å følge opp 
samarbeidsorganets beslutning, skal styret i Helse Nord RHF legge saken frem for 
foretaksmøtet til avgjørelse.” 
 
I møtet i USAM, den 16. desember 2009 det ikke oppnådd enighet angående tildelingen til det 
siste prosjektet innen budsjettrammen i programmet for helsetjenesteforskning, samhandling 
og telemedisin. Følgende ble vedtatt angående dette i sak 37-09: 
 
1. Innstillingen fra Forskningsutvalget for helsetjenesteforskning, samhandling og 

telemedisin vedtas slik den foreligger fra utvalget med følgende endring: 
• Forslag fra Even Myrbakk om å løfte fram prosjekt 3709 (søker Nordlandssykehuset 

HF) av de støtteverdige på sikker plass. Begrunnelsen er å finansiere et prosjekt 
utenom UNN/Tromsømiljøet innen dette forskningsprogrammet, da alle innstilte 
prosjekter på sikker plass er forankret på UNN eller UiT. 

• Ved avstemning ble dette nedstemt med 4 mot 3 stemmer.  
Avstemningen var 2-2 blant RHF/HF-representantene og 2-1 blant UiT-
representantene. Jf instruksen om at beslutninger krever et flertall blant medlemmene 
på hver side avventes hvilket prosjekt som tildeles som siste prosjekt i dette 
programmet. 

 
Det møtte fire representanter oppnevnt av Helse Nord, og tre representanter oppnevnt av UiT i 
møtet (UiT har også fire representanter). Avstemningen viser at det ikke var flertall på hver 
side, slik tildelingsvedtak i USAM krever. Det er etter dialog med HOD i ettertid bekreftet fra 
departementet at styret i Helse Nord RHF må legge saken fram for foretaksmøtet med HOD.   
 
Vurdering 
Uenigheten i USAM gjelder kun ett enkeltprosjekt i et av utvalgene. Alle øvrige vedtak om 
fordeling av forskningsmidlene (i alt 96 mill kr.) var enstemmige. I den aktuelle saken ville 
mindretallet fra UiT og halvparten av de stemmeberettigede fra Helse Nord prioritere et faglig 
lavere rangert prosjekt ved Nordlandssykehuset (NLSH) foran et noe høyere rangert prosjekt 
ved UNN/Telemedisin. Innstillingen fra administrasjonen i Helse Nord til USAM var å følge 
innstillingen fra Forskningsutvalget for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin, 
der UNN-prosjektet var rangert foran NLSH-prosjektet. 
 
Adm. direktør opprettholder innstillingen om å følge opprinnelig forslag fra 
forskningsutvalget, der et prosjekt fra UNN/telemedisin var rangert høyere enn prosjektet fra 
NLSH.  Rangeringen fra utvalget var basert på både kvalitet og relevans i de aktuelle 
prosjektene. Det vises også til at det rene flertallet når man ser partene i utvalget under ett, 
stemte for den opprinnelige innstillingen. 
 



 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at samarbeidsorganet med Universitet i 

Tromsø ikke kom til enighet i tildelingen til et prosjekt i programmet 
helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin for 2010. 
 

2. Styret går inn for at den opprinnelige innstillingen fra forskningsutvalget og Helse Nord 
opprettholdes. 

 
3. Styret anbefaler foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet å vedta den 

opprinnelige innstillingen. 
 
 
Bodø, den 27. januar 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Departementets instruks til styret i Helse Nord RHF om forholdet til 

universiteter og høgskoler, januar 2004 
 Referat fra møte i USAM, den 16. desember 2009 
 
 


