Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
Arbeidsutvalget (NSG AU)

Kontakt:
Sølvi Lerfald
solvi.lerfald@helse-bergen.no
Gro Anita Fonnes Flaten
gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no
Inger Hjeldnes Senneseth
Inger.Senneseth@mofa.uib.no

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 21.03. 2014
Tid: kl. 10:00 – 11:00
Sted: Telefonmøte
Til stede: Ernst Omenaas (leder), Siv Mørkved, Sameline Grimsgaard, Mari Nes, Nina Waaler, Øystein
Krüger og John Torgils Vaage (deltok på deler av møtet)
Forfall: Hilde Nebb, Hilde Jerkø, Anne Tveit, Robert Bjerknes, Frode Vartdal og Camilla Stoltenberg
Sekretariat: Sølvi Lerfald, Gro Anita Fonnes Flaten, Inger Hjeldnes Senneseth og Anne Berit
Kolmannskog

Sak nr.:

Sak/merknad:

10-2014

Godkjenning av innkalling. Godkjenning av referat fra NSG AU møte 6. februar
2014
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent. Referatet fra møtet 6. februar 2014 ble godkjent.

11-2013

Videreutvikling av NSG
Sekretariatet hadde før møtet sendt ut forslag til saksdokument til NSG-møtet i
mai. Saken ble diskutert med utgangspunkt i dette. NSG-AU er enige om at det
trengs en innstramming av tematikk og representasjon. I tillegg til de foreslåtte
institusjonene (helseforetak og universitet) ser arbeidsutvalget det som naturlig
og nødvendig at Forskningsrådet deltar i NSG. Dette grunnet Forskningsrådets
nasjonale rolle blant annet som forskningsfinansiør. Det ble samtidig løftet frem
som en mulighet at Forskningsrådet da kan tre ut av sin rolle som observatør i
samarbeidsorganene.
Sekretariatet vil med utgangspunkt i arbeidsgruppen sine innspill videreutvikle
saksdokumentet. Nytt forslag sendes til medlemmene av AU for kommentarer
og innspill før endelig versjon er klar.
Konklusjon:
NSG-AU ber sekretariatet videreutvikle saksdokumentet med utgangspunkt i
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innspill i møtet.

12-2014

Oppfølging av nasjonale satsinger/nettverksstrukturer
Nasjonale satsinger var ikke tema på novembermøtet i NSG, de skal derfor
behandles i møtet i mai, jf. sak 23/2012. NSG-AU ba i sak 5/2014 om at saken
deles i to:
Del 1:
Presentasjon av den sist etablerte satsingen innen helsetjenesteforskning.
Del 2:

Diskusjon av de andre NSG-satsingenes statusrapportering.
Forslag til rapporteringsskjema ble lagt frem for arbeidsgruppa. Utvalget kom
med følgende innspill:
- Begrepet merverdi bør legges inn i rapporteringsskjema
- Forrige rapportering/evaluering bør vedlegges utsending av
rapporteringsskjema.
- Arbeidsutvalget ønsker at en diskusjon av begrepene nettverksstruktur
og satsing inngår i saksfremstillingen.
Konklusjon:
NSG-AU ber sekretariatet videreutvikle rapporteringsskjemaet med
utgangspunkt i innspill i møtet.

13-2013

Forslag til tema for NSG-seminar november 2014
Arbeidsgruppen løftet frem strategiprosessen HO21 som aktuell. Det er på
nåværende tidspunkt pekt ut 10 sentrale elementer for oppfølging:
1. Brukermedvirkning og behovsstyring
2. Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde
3. Kunnskapsløft og beste praksis for kommunene
4. Helseinformasjon og helsedata som nasjonalt fortrinn
5. Mer effektiv og bedre tilpasset klinisk behandling
6. Gode, effektive og lærende tjenester
7. Globale helseutfordringer
8. Utvikling av de menneskelige ressursene og infrastruktur
9. Mer toppforskning og sterkere internasjonalisering
10. Strategisk, kunnskaps- og kvalitetsbasert styring
Arbeidsgruppen ber sekretariatet følge opp og legge frem forslag til årets
seminar innenfor denne tematikken.
Konklusjon:
NSG-AU foreslår at årets seminar har tema med utgangspunkt i HO21.
Sekretariatet får i oppgave å følge opp dette, og legge frem forslag for NSGmøtet 8. mai.
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14-2013

Saker til møtet i NSG 8. mai – oversikt
NSG-AU diskuterte agenda med utgangspunkt i forslag fra sekretariatet.
Arbeidsgruppen ser det som naturlig at sak om brukermedvirkning kommer opp
når denne er ferdigbehandlet, det vil den mest sannsynlig ikke være i mai.
Forskningsrådet videreutvikler for tiden satsingen IKT-FOU. Helse og omsorg vil
få en sentral del i dette programmet. Mari Nes undersøker om dette er aktuelt å
presentere på NSG-møte 8. mai.
Arbeidsutvalget foreslår at endret organisering av UHR med ny fagstrategisk
enhet kan settes på agendaen som orienteringssak. Arbeidsgruppen ber
sekretariatet kontakte Anfinn Sundsfjord med spørsmål om han kan presentere
den nye enheten for NSG.
Konklusjon:
NSG-AU ber sekretariatet kontakte Arnfinn Sundsfjord med spørsmål om
presentasjon for NSG av ny fagstrategisk enhet i UHR.

15-2013

Eventuelt
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