Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk
og helsefaglig forskning (NSG)
pr. 02.05.2012

Dato: Torsdag 3. mai 2012
Tid:

Kl. 10 – 15

Sted: Rica Hell Hotell, ved Trondheim lufthavn, Værnes

Agenda for møtet
Sak nr.:

Sak/merknad:

01-2012

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutningssak

10:00-10:05

Forslag til vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

02-2012

Godkjenning av referat fra møte i NSG 2. november 2011

Beslutningssak

10:05-10:10

1 Vedlegg:
- Referat fra møtet i NSG 2. november 2011
Forslag til vedtak:
«Referat fra møtet i NSG 2. november 2011 godkjennes.»

03-2012

Tema for seminar i november – tema Global helse

Beslutningssak

10:10-10:15

Arbeidsutvalget for NSG foreslår at tema blir «forskning innen global
helse» og det vises til Meld.st. 11 for begrepet global helse;
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meldst-11-20112012.html?id=671098
Det bør nedsettes en komité som er ansvarlig for program og kontakt
med foredragsholdere. Sekretariatet har sendt forespørsel til aktuelle
personer.
Forslag til vedtak:
«Tema for NSG-seminar i november blir «forskning innen global helse».
Arbeidsutvalget for NSG nedsetter en komité bestående av 3-5 personer
som er ansvarlig for program og kontakt med foredragsholdere.»
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04-2012

Endring av møtedato for NSGs møte i november 2012

Beslutningssak

10:15-10:17

På grunn av at planlagt møtedato (8. november) kolliderer med andre
viktige arrangementer, har både HOD og HMN bedt om at datoen endres.
Forslag til vedtak:
«Møtedato for NSGs møte i november blir 2. november 2012.»

05-2012

Observatørstatus for Kreftforeningen

Beslutningssak

10:17-10:30

Det vises til tidligere behandling av spørsmålet om observatørstatus i
NSG, jfr. sak 04-2011 og seminar om private aktører innen forskning i
november 2011.
Forslag til vedtak:
«Kreftforeningen gis observatørstatus i NSG for en periode på 2 år.»

06-2012
Orienteringssak

10:30-11:00

07-2012

Presentasjon av Forskningsrådets arbeid med samfunnets
helseutfordringer og satsningen «Flere aktive og sunne år»
Presentasjon ved Jesper Simonsen, direktør, Divisjon for samfunn og
helse i Norges Forskningsråd.

Nasjonale satsninger i regi av NSG

Beslutningssak

11:00-11:30

Stig A. Slørdahl, leder for NSG, informerer om status for de nasjonale
satsningene. Mer informasjon om de etablerte satsningene finnes på
http://www.helseforsk.no/?page_id=145
NSG vurderer hvordan evaluering av de nasjonale satsningene skal
foregå, basert på forslag fra NSG AU.
2 vedlegg:
- Notat fra NSG AU om evaluering av nasjonale satsninger
- Notat om organisering av nasjonale satsninger
Forslag til vedtak:
«NSG gir sin tilslutning til at de nasjonale satsningene evalueres som
foreslått.»

11:30-12:30

LUNSJ

08-2012

Evaluering av NSG

Beslutningssak

12:30-12:45

I henhold til mandatet skal NSG evalueres med jevne mellomrom, første
gang i 2012. Det er ikke beskrevet hvordan dette skal gjøres, ut over at
kostnader skal fordeles mellom partene.
NSG vurderer hvordan en evaluering kan gjennomføres, basert på forslag
fra arbeidsutvalget (NSG AU).
2 vedlegg:
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-

Notat fra NSG AU om evaluering av NSG
Vedtatt mandat for NSG

Forslag til vedtak:
«NSG gir sin tilslutning til at NSG evalueres som foreslått.»
09-2012

NSG – endring av navn og revisjon av mandat

Beslutningssak

12:45-13:15

På NSG-møtet i november 2011 ble det foreslått at NSG kunne vurdere å
endre navn til «Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning.»
Dersom dette vedtas er det behov for endring av mandatet for NSG, også
fordi det er foreslått å endre sammensetning av NSG AU.
Øystein Krüger, Helse Sør-Øst, innleder.
2 vedlegg:
- Notat om helseforskning
- Forslag til revidert mandat (versjon med spor endringer)
- Forslag til revidert mandat (versjon hvor endringer er godkjent)
Forslag til vedtak:
«NSG endrer navn til Nasjonal Samarbeidsgruppe for Helseforskning,
men beholder forkortelsen NSG. Revidert mandat godkjennes.»

10-2012

Sundhetsforskning – et samarbejde mellem forskere og brugere

Diskusjonssak

13:15-13:25

NSG vedtok under sak 15-2011 å følge opp arbeidet med forsterket
brukermedvirkning i forskningen. NSG AU har vurdert saken og foreslår
at rapporten legges fram til orientering for NSG. Dersom NSG ønsker det,
kan det oppnevnes en gruppe som kan arbeide videre med
brukermedvirkning i forskning.
1 vedlegg:
- Rapport fra NSS: Sundhetsforskning – et samarbejde mellem
forskere og brugere.

11-2012

ECRIN – European Clinical Research Infrastructures Network

Orienteringssak

13:25-13:45

Orientering om status for satsningen på ECRIN og NorCRIN.
Forskningssjef Siv Mørkved, St. Olavs Hospital, orienterer.

13:45-14:00

KAFFEPAUSE

12-2012

Orientering fra EMRC og NOS-M

Orienteringssak

14:00-14:20

Mer informasjon om EMRC og NOS-M finnes på de respektive
nettsidene;
http://www.esf.org/research-areas/medical-sciences.html
http://nos-m.org/
Dekanus Stig A. Slørdahl, NTNU, orienterer.
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13-2012

Orienteringer fra departementene

Orienteringssak

14:20-14:50
a.

Orienteringer fra HOD
 Status for etablering av et nordisk samarbeid om kliniske
multisenterstudier.
 Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet – omtale av ikkeetablert behandling og forskning.
 JPND – Joint Programming initiative for Alzheimer and
Neurodegenerative Diseases.
 Status for arbeidet med den kommende forskningsmeldingen
Maiken Engelstad, HOD, orienterer.

14-2012

Referat fra møter i arbeidsutvalget for NSG, nasjonalt råd, m.fl.

Referatsaker

7 Vedlegg:
1. Arbeidsutvalget for NSG 25. jan 2012
2. Arbeidsutvalget for NSG 20. feb 2012
3. Arbeidsutvalget for NSG 22. mars 2012
4. Arbeidsutvalget for NSG 20. april 2012
5. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 05.12.2011
6. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 13.02.2012
7. Årsrapport 2011 fra Allmennmedisinsk forskningsenhet i Oslo
8. Forskningsrådet sitt innspill til ny forskningsmelding;
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Forskningsmeldingen_2013_In
nspill_levert/1253975516295?WT.ac=forside_nyhet
15-2012
14:50-15:00

Eventuelt
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