Nasjonal samarbeidsgruppe for
helseforskning i spesialisthelsetjenesten
Arbeidsutvalget (NSG AU)

Kontakt:
Kristina Lindstrøm. 93483077
Kristina.lindstrom@helse-nord.no
Helen Sagerup.
Helen.sagerup@unn.no

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 20.02.2017 kl. 16.30 – 17.30
Sted: Telefonmøte. Konferansenr. (+47) 21 98 42 00, bruk kode 1421 1421 for pålogging.
Til stede: Nina Langeland, Per Morten Sandset, Bjørn Gustafsson og Siv Cathrine Høymork
(møteleder).
Sekretariatet: Helen Sagerup og Kristina Lindstrøm

Sak nr.:
01/2017
Vedtakssak

Sak:
Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjennes.

02/2017
Vedtakssak

Godkjenning av referat fra NSG-AU 21.11.2016
Vedlegg:
Referat fra møte 21.11.2016
Vedtak:
Referatet fra møtet 21.11.2016 godkjennes.

03/2017
Vedtakssak

Oppfølging av sak 23/2016 fra NSG-møte 17.11.2016: Orientering fra HOD om
Folkehelseinstituttets (FHI) utvidede samfunnsoppdrag med helhetlig ansvar for
kunnskapsproduksjon og kunnskapsoppsummeringer for hele helsesektoren, og
spørsmål til NSG om FHI på bakgrunn av dette bør gis en rolle i NSG. Ved Siv
Vedtak: NSG AU drøftet saken og er enstemmig positiv til at FHI gis observatørstatus i
NSG. I samsvar med tidligere praksis i liknende saker legges saken frem til beslutning i
NSG. Evt. iverksettelse av vedtak vil gjelde f.o.m. NSGs møte 16.11.2017.

04/2017
Vedtakssak

Finansiering av translasjonsforskning. Ved Per Morten
Kommentarer i saken:
Mange av disse prosjektene har problemer med finansiering da de dels ikke omfattes
av de basale programmene i forskningsrådet og heller ikke av HOD-finansierte
programmer i forskningsrådet. Ett eksempel er støtte til stamcelleforskning.
Formålet med saken er å belyse translasjonsforskningens finansieringsmuligheter i
Norge og gi NSG et kunnskapsgrunnlag for evt. videre initiativ mot HOD/KD.
Vedtak:

Saken settes opp på NSGs møte i mai til en innledende orientering. Helse Sør-Øst RHF
forbereder saken. Sekretariatet tar kontakt med forskningsdekan v/UiO Hilde Nebb
med invitasjon om å innlede i saken.

05/2017

Oppdrag til RHF-ene og Forskningsrådet om å vurdere samordning av nyttekriterier.
Ved Per Morten
Saken skal behandles av RHF-enes strategigruppe for forskning og det er naturlig å
orientere NSG om dette arbeidet.
Vedtak:
Saken settes opp på NSGs møte i mai som en orienteringssak. Saken forberedes av
Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Helse Nord RHF og evt. Forskningsrådet.

06/2017

Eventuelt
Aktuelle saker til NSGs møte 18.05.
kl. 13.00 – 18.00, Thon Hotell Opera
1. Nye retningslinjer for NSGs nasjonale nettverk – oppfølging av sak 15/2016
Settes opp som beslutningssak.
Arbeidsgruppen er i gang med å lage forslag til endelige krav og kriterier knyttet til
opprettelse og evaluering av nettverkene med en varighet på 3 + 3 år. NSG AU ber
om at gruppen også legger frem forslag til vedtak når det gjelder hvilke to
tematiske områder for forskernettverk som anbefales etablert, samt presentere
forslag til fremgangsmåte for godkjenning av NSGs forslag til finansiering av
nettverkene.
2. Brukermedvirkning i forskning. Utarbeidelse av skriftlige veileder i RHF-ene –
harmonisering av arbeidet.
Saken settes opp som en orienteringssak og forberedes av sekretariatet.
3. Senter for klinisk helseforskning.
Aktuell sak dersom Forskningsrådet har ny info å legge frem. Sekretariatet sjekker
status.
4. NIGH – presentasjon av de første fokusområdene for instituttet.
Settes opp som orienteringssak.
5. Vurdering av hvorvidt Folkehelseinstituttet (FHI), som følge av sitt utvidede
samfunnsoppdrag bør ha en rolle i NSG.
Settes opp som beslutningssak. Sekretariatet lager saksfremlegg.
6. Muligheten for etablering av nasjonal helsekonferanse. Oppfordring fra HOD til
Forskningsrådet om å jobbe videre med dette.
Aktuell orienteringssak. Sekretariatet sjekker status.
7. Husebekk-rapporten.
Settes opp som orienterings-/diskusjonssak: Hvordan jobbes det i regionene? Hva
er status? Jfr. OD 2017 og likelydende oppdrag til sektorene.
Innleder fra Helse Midt RHF.
8. Finansiering av translasjonsforskning.
Settes opp som orienteringssak.
Saksfremlegg ved Helse Sør-Øst RHF. Innledning ved forskningsdekan Hilde Nebb,
UiO.
9. Oppdrag til RHF-ene og Forskningsrådet om samordning av nyttekriteriene.

Settes opp som orienteringssak. Saken forberedes av Helse Sør-Øst RHF i
samarbeid med Helse Nord RHF og evt. Forskningsrådet.
Øvrige avklaringer:
Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning – oppfølging av presentasjon i NSGmøte 17.11.2016.
Aktuell sak til oppfølging, men kanskje ikke møtetid nok til at saken kan tas opp på
mai-møtet. Venter med endelig avklaring til sakslisten er mer ferdigstilt.

