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Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig
forskning (NSG)
Referat fra møtet 23. mai 2008
Tid:

23. mai 2008 kl. 12 – 15.30

Sted:

Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen

Tilstede:

Bente Mikkelsen (leder)
Erlend B. Smeland
Anne Karin Lindahl
Tove Strand
Einar Vandvik
Gudmund Marhaug
Tove Klæboe Nilsen
Anne Husebekk
Stein Tore Nilsen
Gerd Kvale
Per Omvik
Are Holen
Haakon Breien Benestad
Sigbjørn Fossum
Olav Helge Førde
Monica W. Nortvedt
Heidi Kapstad
Berit Mørland
Hilde Jerkø
Mari Nes
Maiken Engelstad
Finn-Hugo Markussen
Arnfinn Aarset
Leif Arild Fjellheim
Jørund Straand

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Vest RHF
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
NTNU
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud
Kunnskapssenteret
Norges forskningsråd
Norges forskningsråd
Helse- og omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
FFO
SAFO
Allmennmedisinsk forskningsenhet

Spesielt inviterte:

Bjørn Grønli
Merete Rørvik

Helse Sør-Øst RHF
Helse Midt-Norge RHF

Sekretariatet:

Øystein Krüger
Barbra Noodt
Randi Vad (referent)

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF

Forfall:

Ole Sejersted
Daniel Haga
Jan Norum
Odd Søreide
Stener Kvinnsland
Stig Slørdahl
Helge Klungland
John-Bjarne Hansen
Camilla Stoltenberg
Kari Toverud Jensen
John-Arne Røttingen

Helse Sør-Øst RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
NTNU
NTNU
Universitetet i Tromsø
Folkehelseinstituttet
Høgskolen i Oslo
Kunnskapssenteret
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Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkallingen og dagsorden for møtet ble godkjent.
Orienteringssak 8e ble flyttet til under eventuelt (sak 9a/08).

Sak 2/08

Godkjenning av referater.
Referatet fra møtet i NSG 3. desember 2007 ble godkjent. Referatene fra
møtene i arbeidsutvalget ble tatt til orientering.
Sekretariatet vil ta initiativ til å forberede en sak vedrørende etikk i forskning med
utgangspunkt i det arbeidet som Universitetet i Oslo har gjort for å forebygge
vitenskapelig uredelighet (jf. sak 20/07 på møtet i NSG 3. desember 2007). Det
legges opp til en debatt i alle de regionale samarbeidsorganene i løpet av høsten
før saken behandles på neste møte i NSG.

Sak 3/08

Representasjon av regionale allmennmedisinske forskningsenheter i NSG?
De fire regionale allmennmedisinske forskningsenhetene ønsker å ha med en
felles representant i NSG.
Vedtak:
1. En felles representant fra alle de fire regionale allmennmedisinske
forskningsenhetene får observatørstatus i NSG. Det forutsettes at
representanten ivaretar en god forankring mot alle allmennmedisinske
miljøer.

Sak 4/08

Revidert mandat for NSG.
Arbeidsutvalget har i samarbeid med sekretariatet utarbeidet forslag til nytt
revidert mandat for NSG.
Vedtak:
1. Forslaget til nytt revidert mandat ble godkjent med den endring som
framkom i møtet, og med hensyn til sak 3/08.

Sak 5/08

Organisering av nasjonale forskningssatsinger.
Det bør være en relativt ensartet oppbygning og finansiering av de nasjonale
forskningssatsingene i regi av NSG. Arbeidsutvalget har av den grunn i
samarbeid med sekretariatet utformet et notat vedrørende organisering av slike
satsinger. Som det framgår av notatet skal satsingene bygges opp som
forskningsnettverk når de er godkjent av alle de regionale samarbeidsorganene.
Samarbeidsorganene er også sentrale i å fremme og vurdere satsingene
underveis. Forskningsrådet vil delta i satsingene.
Varigheten av et satsingsområde bør være 5 år under forutsetning av
tilfredsstillende framdrift ved evaluering etter 3 år.
Antall nasjonale forskningssatsinger bør foreløpig begrenses. De to etablerte og
fem foreslåtte satsingene pr i dag må evalueres før evt. nye satsinger kan
iverksettes.
Notatet revideres i tråd med innspillene i møtet, og vedlegges referatet.
Vedtak:
1. NSG slutter seg til det framlagte forslaget til organisering av nasjonale
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satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning med de endringer
som er avklart i møtet.
2. NSG ønsker å se effekten av de etablerte nasjonale forskningssatsingene
og gjennomføre planfasen av de allerede foreslåtte områdene før nye
satsinger vurderes.
Sak 6/08

Forskning som en del av den kliniske tjenesten – fellesløp spesialisering
og forskning.
Haakon Breien Benestad, Universitetet i Oslo, redegjorde kort for saken.
Det er bekymringsfullt at andelen medisinere med akademisk grad ikke øker, og
at gjennomsnittlig alder på legene ved oppnådd spesialitet og doktorgrad er høy.
I tillegg er andelen leger blant medisinske forskere avtagende. For å motvirke
dette har det bl.a. blitt foreslått å opprette kombinasjonsstillinger, dvs. 50 %
stilling for spesialistutdanning og 50 % for forskning, ved alle landets
universitetssykehus.
NSG har drøftet saken, og vil arrangere et seminar vedrørende dette temaet i
forkant av neste møte i samarbeidsgruppen 12. desember 2008. Alle de
regionale samarbeidsorganene bes om å se på konkrete forslag for å
imøtekomme noen av problemstillingene i saken.

Sak 7/08

Status for arbeidet i RHFenes arbeidsgruppe for utarbeidelse av felles
handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling.
Bjørn Grønli, Helse Sør-Øst RHF, og Merete Rørvik, Helse Midt-Norge,
presenterte saken. Presentasjonen og InnoMeds årsrapport 2007 er vedlagt
referatet.
Arbeidsgruppen vil legge frem første forslag til handlingsplan innen 1. juli 2008.
Arbeidet ferdigstilles etter sommeren.
Rapporten fra gruppen oversendes både de regionale samarbeidsorganene med
universitetene og samarbeidsorganene med høgskolene.

Sak 8/08

Orienteringssaker:

a. Ny forskningsstrategi i Helse Sør-Øst RHF.
Den nye forskningsstrategien til Helse Sør-Øst RHF (2008 – 2011) ble vedtatt av
styret 22. mai 2008.
b. Utredning
av
universitetssykehusstruktur
og
hovedstadsområdet.
Barbra Noodt, Helse Sør-Øst RHF, orienterte om saken.

–funksjoner

i

Utredningen av universitetssykehusenes struktur og funksjon er en del av
hovedstadsprosessen. Utredningsgruppen er oppnevnt av Samarbeidsorganet
for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. Rapporten skal leveres 6. juni
2008.
c, Kommentarer til den foreløpige rapporten ”Utnyttelse av norske humane
biobanker”.
Overleveringen av endelig versjon av rapporten ”Utnyttelse av norske humane
biobanker” til departementet er utsatt til juni siden den nye helseforskningsloven,
som er en relativt sentral premiss for utredningen, ikke er vedtatt ennå.
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d. ”Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning” – NOU 2008:3
Rapporten har vært ute på høring, og er nå til behandling i
Kunnskapsdepartementet. NSG drøftet hvorvidt denne rapporten skal danne
utgangspunkt for en diskusjon på et senere møte.
e. Vedrørende tildeling av øremerket tilskudd til forskning fra Helse- og
omsorgsdepartementet.
Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet, informerte om bakgrunn
for brevet.
Sak 9/08

Eventuelt:

a. Offentlig initierte kliniske studier – oppfølging.
Berit Mørland, Kunnskapssenteret, orienterte om saken.
Saken er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre oppfølging.
b. Nasjonalt publiseringutvalg for medisinske fag
Erlend B. Smeland, Helse Sør-Øst RHF, informerte kort om et brev til
Universitets- og høgskolerådet fra Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske
fag, som foreslår økt vekting av publikasjoner med internasjonale medforfattere.

2. juni 2008
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