Nasjonal samarbeidsgruppe for
helseforskning i spesialisthelsetjenesten
Arbeidsutvalget (NSG AU)

Kontakt:
Kristina Lindstrøm
Kristina.lindstrom@helse-nord.no
Helen Sagerup
Helen.sagerup@unn.no

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 21.06.2017
Tid: kl. 16.30 – 17.15
Til stede NSG AU: Per Morten Sandset, Björn Gustafsson og Siv Cathrine Høymork (leder).
Forfall: Nina Langeland
Sak nr.:
12/2017
13/2017

Sak/merknad:
Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjennes.
Godkjenning av referat fra NSG AU 02.05.2017
Vedlegg: Referat fra møte 02.05.2017
Vedtak: Godkjent referat tas til orientering.

14/2017

Møte/Referat NSG 18.05.2017
Ev. merknader/punkter til oppfølging
Vedtak:
Merknad til bakgrunnsnotat fra NSG til AD-møte og dekanmøte angående hvordan
nettverkene har vært finansiert i perioden 2005 – til d.d. NSG AU ønsker presisert at
Helse Sør-Øst i vesentlig grad har ivaretatt finansiering av nettverkene, med bidrag fra
Forskningsrådet og samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge.
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Planlegging av NSGs seminar og møte 16. november 2017
Vedtak:
NSGs seminar og møte arrangeres 16. november på Park Inn by Radisson Oslo Airport.
Foreløpig tidsramme:
09.00 – 12.00 NSG-seminar
Lunsj
13.00 – 16.30 NSG-møte
NSG-seminar:
NSG-seminaret har arbeidstittel «Persontilpasset medisin – muligheter og
utfordringer». Det nedsettes en programkomité for videre planlegging av seminaret.
Følgende forespørres om å delta i programkomiteen:
Erlend B. Smeland, OUS
Jannikke Ludt, Forskningsrådet
Kristian Hveem, NTNU
Siv Cathrine Høymork, Helse Nord RHF.
Björn tar kontakt med Hveem. Sekretariatet forespør Smeland og Ludt.
Programkomiteen får i oppdrag å utforme et program som ivaretar NSG-perspektivet
på persontilpasset medisin, og hvor følgende tematikk anses å være aktuell:
Utdannings- og kompetansebehov
Forskningens rolle
Tilgang på data
Samfunnsøkonomiske betraktninger
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Foreløpige saker til NSG-møte:




Referat-/orienteringssaker
Statusoppdatering nye forskernettverk fra 2018
NSG ønsker oppfølging av Husebekkrapportens anbefalinger som hovedsak på
novembermøtet. NSG AU er opptatt av å legge opp saken på en måte som gir
utbytte og merverdi for NSG. En aktuell innfallsvinkel er å få HO21-rådets
perspektiv på problemstillinger som fremkommer i rapporten og som tilligger
NSGs ansvarsområde. AU støtter forslag som fremkom i møtet om å invitere
HO21-rådets leder Camilla Stoltenberg til møtet. Refleksjoner knyttet til FHIs
rolle som observatør i NSG kan inngå i hennes innledning dersom hun har
anledning til å komme.
(Stoltenberg er forespurt, men er utenlands på det aktuelle tidspunktet.)

Videre planlegging av saker til NSG-møtet tas i AU-møte over sommeren.

16/2017

Eventuelt
Neste møte NSG AU avholdes månedsskiftet aug./sept. Sekretariatet sender ut Doodle.
Frode Vartdal er vara for Per Morten Sandset, og inngår i NSGs arbeidsutvalg fra
01.08.17 fram til Helse Sør-Øst har oppnevnt ny representant for Sandset.
Henvendelsen til de regionale samarbeidsorganene vedrørende etablering av nye
forskningsnettverk fra 2018 baseres på informasjon slik det fremgår av vedtak i saken i
NSG 18.05.17, samt retningslinjene for nettverkene som ble vedtatt i samme møte.
Det settes en frist for tilbakemelding som er i samsvar med de respektive organenes
møteplaner, fortrinnsvis medio september.

2

