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: 05.10.2015
Tid: kl. 12:00 – 13:15
Sted: Telefonmøte.
Tilstede: Nina Langeland, Arnfinn Sundsfjord og Per Morten Sandset
Forfall: Henrik Sandbu
Fra sekretariatet møtte: Marianne H. Stien og Ingrid Kalsnes
Forfall:
Sak nr.:

Sak/merknad:

24/2015

Godkjenning av innkalling

Vedtakssak

Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.

25/2015

Godkjenning av referat fra NSG-AU 21.08.2015

Vedtakssak

Konklusjon:
Referatet fra møtet 21.08.2015 ble godkjent.

26/2015

Seminar 5. november 2015
Det ble orientert om status for arbeidet med seminar. Tittel for seminaret er
«Internasjonalisering og grensesprengende forskning – samarbeid mellom
sektorene for å få dette til å fungere».

Vedtakssak

Konklusjon:
Programmet for seminaret 5. november er klart. Marianne følger opp Teresa
Ottinger og holder kontakten med de andre paneldeltakerne.

27-2015

Utkast til mandat for arbeidsgruppe – oppfølging av nasjonale nettverk
Utkast til mandat for arbeidsgruppen som skal evaluere NSGs nasjonale nettverk
ble diskutert på møtet. NSG-AU gav blant annet følgende innspill:


Det må i mandatets innledning tydeligere fremgå hva man mener med
et nettverk og hva som er formålet med det, slik at evalueringen blir
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målrettet i forhold til dette. Sekretariatet innhenter informasjon fra
saken der formålet og målsettingene ble definert


Organisering og ledelse må med som et eget kulepunkt i mandatet.



Det skal være en deltaker fra hver region i arbeidsgruppen. Fra Nord og
Sør-Øst vil representasjon være fra RHF-siden, og fra Midt og Vest vil
representasjon være fra universitetene.



Bjørn Gustafsson vil bli forespurt om å lede arbeidsgruppen.

Konklusjon:
Sekretariatet innarbeider disse synspunktene i mandatet og sender det på
sirkulasjon til NSG-AU. Representanter til arbeidsgruppen vil bli oppnevnt i NSGmøtet 5. november.

28/2015

NSG-møte 5. november
Foreløpig saksliste til NSG møtet i november ble diskutert. Foreløpig er følgende
saker satt opp på sakslisten:
1. Representasjon i NSG. Per Morten og Arnfinn forbereder saken, og
sender denne på sirkulasjon til resten av NSG-AU når et utkast er klart.
2. Videre evaluering av NSGs nasjonale nettverk. Se sak 27/2015.
3. Nasjonalt arbeid om å fjerne barrierer mellom UH-sektoren og
helseforetakene. Gruppen har startet sitt arbeid. Per Morten gir en
kort oppdatering/orientering. Saken kortes ned til 20 minutter.
4. HODs handlingsplan for HelseOmsorg21. Maiken Engelstad er invitert
til å orientere om dette.
5. IKT-nett og bibliotekstilganger/konsortieavtaler. Per Morten vil
orientere om utfordringer i Helse Sør-Øst knyttet til IKT-nett og
konsortieavtaler. Per Morten henter inn informasjon på hvordan dette
er løst i de andre regionene.
6. Orienteringer fra KD og HOD. Sekretariatet vil høre med
departementene hvilke saker de ønsker å ta opp.
7. Møtedatoer for NSG i 2016. NSG-AU legger frem forslag om at datoene
blir 12. mai og 3. november, og at seminaret legges på samme dag som
novembermøtet.
8. Overføring av ledelse- og sekretariatsfunksjoner til UiT/Helse Nord
f.o.m. 2016
9. Nasjonal arena for global helseforskning. Både
HelseOmsorg21strategien og oppdragsdokumentene til RHF-ene i 2015
nevner global helseforskning. Det er ønskelig å sette opp dette som
diskusjonssak på NSG-møtet i november. Dersom det er interesse kan
det settes opp som en egen sak til våren med tanke på å vedta en
struktur/nettverk innen dette området. NTNU har gjort et forarbeid på
dette, Nina undersøker nærmere og forbereder saken.
10. Brev til NSG fra NFR om Nevronor. NFR avslutter nå sin finansiering til
Nevronor og går inn i et ERA-net. I brevet fra NFR oppfordres NSG om å
videreføre Nevronor. Saken settes opp som en O-sak på møtet.
Sekretariatet melder tilbake til Mari Nes og inviterer Forskningsrådet til
å orientere kort om dette på møtet. Brevet fra NFR sendes til NSG-AU i
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etterkant av møtet.
Sak om helsedirektoratets arbeid med strategi for persontilpasset medisin var
satt opp på den foreløpige sakslisten, men det er mulig at denne kan utsettes til
maimøtet. Per Morten vil følge opp med Johan Torgersen og høre om det er
aktuelt å få noen innspill til arbeidet. Sekretariatet avventer tilbakemelding fra
Per Morten før saken evt. settes opp på sakslisten.
Konklusjon:
Sakene nr. 1-10 settes opp på sakslisten til møtet 5. november.

29/2015

Telefonmøter høsten 2015
Konklusjon:
Nytt telefonmøte settes opp 23. oktober kl. 14.30.

30/2015

Eventuelt
1. Global helseforskning (se foreløpig saksliste til møtet 5. november)
2. Brev til NSG fra NFR om Nevronor (se foreløpig saksliste til møtet 5.
november)
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