Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
i spesialisthelsetjenesten
Arbeidsutvalget (NSG-AU)

Kontakt:
Marianne H. Stien
Marianne.stien@uib.no
Ingrid Kalsnes
ingrid.kalsnes@helse-bergen.no
Inger Hjeldnes Senneseth
Inger.Senneseth@mofa.uib.no

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 23.10.2015
Tid: kl. 14:30 – 15:30
Sted: Telefonmøte.
Tilstede: Nina Langeland, Arnfinn Sundsfjord og Per Morten Sandset
Forfall: Henrik Sandbu
Fra sekretariatet: Marianne H. Stien og Ingrid Kalsnes
Sak nr.:

Sak/merknad:

31/2015

Godkjenning av innkalling

Vedtakssak

Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent. En sak ble meldt til eventuelt.

32/2015

Godkjenning av referat fra NSG-AU 5. oktober 2015

Vedtakssak

Konklusjon:
Referatet fra møtet 5. oktober ble godkjent.

33/2015

Utkast til saksliste for NSG-møtet 5. november

Vedtakssak

Revidert utkast til saksliste ble lagt fram på møte i NSG-AU.
Følgende saker settes opp på møtet 5. november:
Sak 13/2015 Representasjon i NSG. NSG-AU ønsker å fremme forslag om at OUS
får stille med egen representant, og at det utpekes en representant til fra UHsektoren for å sikre balanse i representasjonen. Per Morten og Arnfinn
forbereder saken. Utkast til saksfremlegg og forslag til vedtak sendes
sekretariatet og resten av AU når det er klart. Nettsiden til NSG er nede, men
Marianne sender referat fra forrige møte i NSG per e-post til Per Morten og
Arnfinn.
Sak 14/2015 Videre evaluering av NSGs nasjonale nettverk
Nina vil høre om Bjørn Gustafsson kan lede arbeidsgruppen som skal evaluere
NSGs nettverk. I etterkant av møtet er det kommet informasjon om at han har
takket ja til å ta på seg oppdraget. NSG-AU foreslår at sekretariatsfunksjonen for
dette arbeidet følger leder av gruppen, og ber om at dette blir tatt med i
mandatet. Se også egen sak 34/2015.
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Sak 15/2015 Nasjonalt nettverk for global helseforskning
Det er ønskelig å drøfte behovet og interessen for en nasjonal arena for global
helseforskning på NSG-møtet i november. Arbeidsutvalget ønsker å be om
tilslutning fra RHF-ene og universitetene på at dette er noe man ønsker å gå
videre med. Det legges frem forslag om at NSG-AU får i oppdrag å sette ned en
arbeidsgruppe som kan komme med et konkret forslag til hvordan et slikt
institutt/nettverk kan organiseres og hva som er formålet med det. NSG-AU
foreslår at arbeidsgruppen består av fem representanter: en fra hver region og
med balanse mellom sektorene (2 fra RHF-ene (Helse Nord og Helse Sør-Øst) og
2 fra universitetene (UiB og NTNU)), samt en representant fra
Folkehelseinstituttet. Nina sier seg villig til å lede gruppen.
Sak 16/2015 Nasjonalt arbeid om å fjerne barrierer mellom UH-sektoren og
helseforetakene. Per Morten gir en løypemelding på ca. 15 minutter inkl. tid til
spørsmål/diskusjon.
Sak 17/2015 HODs handlingsplan for HelseOmsorg21. Maiken Engelstad vil
orientere om status for arbeidet.
Sak 18/2015 IKT-nett og bibliotekstilganger/konsortieavtaler
Per Morten forbereder saken og innleder til diskusjon på møtet.
Sak 19/2015 Orienteringer fra HOD og KD
Sak 20/2015 Møteplan for 2016
NSG-AU foreslår følgende møteplan:
26. mai i Tromsø
3. november i Oslo, og at NSGs årlige seminar avholdes samme dag slik det
gjøres i år.
Sak 21/2015 NFR avslutter Nevronor som egen satsing og bidraget til Unikard
fra 2016. Forskningsrådet ved Jannikke Ludt orienterer om saken. NSG-AU
diskuterte saken kort i møtet. Det ble blant annet pekt på at nettverkene bør
sirkuleres mellom fagområder, at nettverkene burde konkurranseutsettes. NSGAU var omforente om at man må avvente evalueringen som NSG planlegger.
Ny sak 22/2015 om strategi for persontilpasset medisin. Det vises til e-post fra
Siv Mørkved, se under Eventuelt.
Sak 23/2015 Overføring av ledelse- og sekretariatsfunksjon. Helse Nord og UiT
overtar etter møtet 5. november.
I tillegg blir de vanlige sakene med godkjenning av referater osv. satt opp på
sakslisten.
Konklusjon:
Sakene nr. 11-24 settes opp på NSG-møtet 5.november.

34/2015

Utkast til mandat for arbeidsgruppe – oppfølging av nasjonale nettverk

Vedtakssak

Utkast til mandat for arbeidsgruppen som skal evaluere NSGs nasjonale nettverk
ble diskutert på forrige møte i NSG-AU, og det ble gitt flere innspill (revidert
utkast ble sendt på sirkulasjon til NSG-AU per e-post i etterkant av møtet). Det
kom ingen nye innspill per e-post til det reviderte mandatutkastet. NSG-AU ber
om at det blir tatt inn i mandatet at sekretariatsfunksjonen for arbeidet følger
leder av gruppen. Ellers ingen endringer.
Konklusjon:
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Mandat/forslag til sammensetning for arbeidsgruppen legges frem for NSG 5.
november.

35/2015

Telefonmøter høsten 2015

Vedtakssak

Konklusjon:
UiT/Helse Nord overtar ledelse- og sekretariatsfunksjon etter NSG-møtet 5.
november, og setter opp nytt telefonmøte i NSG-AU den 11. desember kl. 1314. Marianne kaller inn via Outlook med kopi til Marita i det nye sekretariatet.

36/2015

Eventuelt
NSG har mottatt en e-post fra Siv Mørkved om at det er ønskelig at sak om
strategi for persontilpasset medisin (ledet av Helsedirektoratet) settes opp på
NSG-møtet. Saken har tidligere vært diskutert i NSG-AU. Det ble konkludert med
at Nils Olav Refsdal blir invitert til å gi en kort orientering om status for arbeidet
på møtet.
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