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Referat møte i NSG
Dato: 18.05.2017
Tid: kl. 12.00 – 17.00
Sted: Thon Hotell Opera, Oslo
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 17.00 NSG-møte
Sak nr.:
01/2017
Vedtakssak

Sak:
Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjennes.

02/2017
Vedtakssak

Godkjenning av referat fra NSG 17.11.2016
Vedtak:
Referatet fra møtet 17.11.2016 godkjennes.
NSG støtter forslag fra leder om at referater heretter godkjennes pr. epost. Det vil bli
gitt en ukes frist for å melde ev. merknader. Dersom det ikke kommer inn merknader
er referatet godkjent. Godkjent referat tas til orientering i påfølgende møte.

03/2017
Vedtakssak

Nasjonale forskernettverk i regi av NSG
- Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG
- Etablering og finansiering av nye nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG
Innledning ved Björn Gustafsson, leder av arbeidsgruppen NSG-nettverk.
Presentasjonen legges ved referatet.
NSG diskuterte antall nettverk og den tematiske innretningen på de nye nettverkene,
slik det forelå i saksfremlegg fra AU.
Det ble konkludert med at opprettelse av tre forskningsnettverk legger til rette for at
det oppnås et bredere tematisk nedslagsfelt, uten at dette påløper større
omkostninger.
NSG støtter AUs tematiske anbefalinger om opprettelse av forskningsnettverk innen
følgende områder: e-helse, persontilpasset medisin/big data og
infeksjonsmedisin/antibiotikaresistens. Også forslaget om aktiv aldring var oppe til
diskusjon. Det ble stilt spørsmål ved om NSG er riktig organ for en slik tematisk
satsning mht. områdets sterke tilknytning til kommunehelsetjenesten, og NSGs
vurdering er at området ikke prioriteres i denne utlysningen.
Retningslinjene for nettverkene ble gjennomgått og revidert i tråd med NSGs innspill.
Det ligger implisitt i retningslinjene, men NSG ønsker å understreke viktigheten av det
etableres en sterk ledelse av forskningsnettverket og at dette kan være avgjørende for
at satsningen skal bli vellykket.
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Saken går til oppfølging i AD-møte 9. juni og dekanmøte 1.-2. juni. Oversendelse av
forespørsel om til samarbeidsorganene utgår fra NSGs sekretariat med svarfrist for
tilbakemelding.
Reviderte retningslinjer sendes ut med referatet og kunngjøres på hjemmesidene.
Vedtak:
1. NSG vedtar de foreslåtte retningslinjene for nasjonale forskningsnettverk i regi av
NSG med følgende endringer/presiseringer:
 Under forutsetning om finansiering anbefaler NSG at det lyses ut tre
forskningsnettverk med oppstart i 2018 for en treårsperiode, med mulighet for
ytterligere tre års forlengelse ved positiv evaluering
 Nettverkene skal evalueres etter tre år
 Eventuelle nye utlysninger skjer først etter den samlede treårsevalueringen
2. Under forutsetning om finansiering lyses følgende tema ut nå:
 e-helse
 persontilpasset medisin/big data
 infeksjonsmedisin/antibiotikaresistens
3. NSG anbefaler at det tildeles inntil 1 million kr pr. år til hvert forskernettverk, hvor
kostnadene fordeles likt mellom RHF- og universitetssiden. NSG oversender saken til
AD-møtet via Helse Nord og dekanmøtet for avklaring av finansieringen. Intern
fordeling mellom RHF-ene avgjøres i AD-møtet, og likeledes mellom universitetene i
nasjonalt dekanmøte.
4. NSG ber sekretariatet ta kontakt med de fire samarbeidsorganene med forespørsel
om de kan forestå første utlysning. NSG delegerer til AU å fordele ansvaret for de
respektive utlysningene mellom samarbeidsorganene.

04/2017
Vedtakssak

Representasjon i NSG. Vurdering av Folkehelseinstituttets rolle
Det forelå forslag om å invitere Folkehelseinstituttet til å møte med en observatør i
NSG.
Ved beskjed til Folkehelseinstituttet (FHI) må det fremgå at representasjon i NSG er
spesielt knyttet til FHI’s nye mandat og at de på bakgrunn av dette bes om å oppgi
forslag til navn.
Vedtak:
Folkehelseinstituttet inviteres til å stille med en observatør i NSG. Bestemmelsen trer i
kraft fra og med neste møte i NSG, 16. november 2017.

05/2017
Diskusjonssak

Finansiering av translasjonsforskning
Presentasjon ved Hilde Nebb, UiO, legges ved referatet.
Formålet med saken var å gi en orientering om translasjonsforskningens
finansieringsmuligheter i Norge. I presentasjonen fra UiO ble det pekt på forhold som
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antas å ha negativ innvirkning på translasjonsforskningens fremtidige
finansieringsmuligheter. NSG hadde en kort kommentarrunde i saken og det ble pekt
på at sentrale momenter må forberedes for at ytterligere diskusjon i saken i NSG skal
være hensiktsmessig.
Representanter som ønsker at saken skal forberedes må melde saken inn for NSG.
Vedtak:
NSG tar saken til orientering.
06/2017
Orienteringssak

Helseanalyseplattformen
Orientering ved Elisabeth Hagen, Direktoratet for e-helse
Presentasjonen legges ved referatet.
Vedtak:
NSG tar informasjonen til orientering.

07/2017
Orienterings/diskusjonssak

Oppfølging av Husebekkrapporten
Innledning ved HOD og KD om oppfølging av rapporten.
Presentasjonen legges ved referatet.
NSG uttrykker store forventninger til samarbeidsforumet som er under opprettelse.
Det blir særlig interessant å se hvilke saker som legges frem for forumet, hvordan disse
søkes løst og hvilke føringer dette legger på oppgaveløsningen i de respektive
sektorene. Et topplederforum som dette vil være i en særstilling til å handtere
problemstillinger som krever nasjonal samordning.
Hver region presenterte status for arbeidet i egen region. Det ble dels orientert om
konkrete nyskapninger av organisatorisk art som følge av Husebekkrapporten, og dels
vist til allerede igangsatte aktiviteter som overlapper med utvalgets anbefalinger og
som videreføres med godt resultat. NSG ser behovet for å sette av mer tid til saken for
å få en grundigere diskusjon.
Saken settes opp på novembermøtet. Det utarbeides et notat til møtet som grunnlag
for diskusjon mht. hvordan NSG kan ta saken videre. AU følger opp saken i videre
planlegging av novembermøtet.
Vedtak:
Oppfølging av Husebekkrapportens anbefalinger settes opp som sak til NSGs møte 16.
november.

08/2017
Orienteringssak

Hvordan bringe videre arbeidet med kvalitet, nytte og brukermedvirkning i forskning
Innledning ved Pål Iden, Helse Vest RHF
Arbeidet med å utforme en nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning er
igangsatt. Helse Vest leder prosessen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har sitt
første møte i juni.
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Kartlegging av hvordan kvalitet, nytte og brukermedvirkning forstås og praktiseres
pågår. Resultatet av kartlegging danner grunnlag for videre oppfølging av saken med
Forskningsrådet.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

09/2017
Vedtakssak

Tema til NSG-seminar høst 2017
Vedtak:
NSG-seminaret 16. november 2017 gis arbeidstittel «Persontilpasset medisin –
muligheter og utfordringer». NSG ber AU følge opp arbeidet med utforming av
program for seminaret.

10/2017
Orienteringssak

Norsk institutt for global helse (NIGH) – status
Saken ble utsatt.

11/2017

Orienteringssaker
Fra HOD:
- Norsk formannskapsprosjekt i Nordisk ministerråd om kliniske studier,
etikkvurderinger og helsedata
- Europeiske referansenettverk
Fra KD:
- Arbeidet med rulleringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
- Stortingsmeldingene om humaniora og om kvalitet i høyere utdanning
Presentasjoner legges ved referatet.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

12/2017

13/2017

Referater fra NSG AU
Vedlegg:
Referat 21.11.2016
Referat 20.02.2017
Referat 02.05.2017
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering
Eventuelt
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Deltakere:
Siv Cathrine Høymork
(leder NSG)
Øystein Krüger
Pål Iden
Henrik A. Sandbu
Siw Mørkved
Erlend Smeland
Nina Langeland
Frode Vartdal
Arnfinn Sundsfjord
Björn Gustafsson
Marit Kirkevold
Arne Lein
Maiken Engelstad
Hege Landmark-Høyvik
Jannikke Ludt

Helse Nord RHF

Representant RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Universitetssykehusene
Oslo Universitetssykehus
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
UiT Norges arktiske universitet
NTNU
UHR (Helsefag)
SAFO
HOD
KD
Forskningsrådet

Vara representant RHF
Representant RHF
Representant RHF
Representant RHF
Representant RHF
Representant UH
Representant UH
Representant UH. Fra sak 06/2017
Representant UH
Representant UH
Brukerrepresentant
Observatør
Observatør
Observatør

Helen Sagerup
Kristina Lindstrøm

Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Sekretariat
Sekretariat

Forfall:
Fred Godtliebsen
Mona Enstad

UHR (Helserelevante MNT-fag)
FFO

Representant UH
Brukerrepresentant

Inviterte:
Hilde Nebb
Maria Henningsen
Elisabeth Hagen

Universitetet i Oslo
NTNU
Direktoratet for e-helse

Sak 05/2017
Sak 03/2017
Sak 10/2017
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