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: 06.02. 2014
Tid: kl. 14:30 – 15:30
Sted: Telefonmøte
Til stede: Øystein Krüger, Ernst Omenaas, Frode Vartdal, Jan Alexander og sekretariat for NSG
Forfalls: Hilde Nebb, Hilde Jerkø, Anne Tveit, Siv Mørkved, Robert Bjerknes, Mari Nes, Camilla
Stoltenberg, Sameline Grimsgaard, Nina Waaler og John Torgils Vaage
Sekretariat: Gro Anita Fonnes Flaten, Inger Hjeldnes Senneseth

Sak nr.:

Sak/merknad:

1-2014

Godkjenning av innkalling. Godkjenning av referat fra NSG AU møte 16.
oktober 2013
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent. Referatet fra møtet 16. oktober 2013 ble godkjent.

2-2014

Videreutvikling av NSG
NSG-AU diskuterte videreutvikling av NSG med utgangspunkt i følgende innspill :
1) innspill på NSGs møte 7. november 2013
2) innspill fra ledelse av NSG (Helse Vest og UiB)


Vurdere å spisse NSG både tematisk og ved representasjon, et
«nasjonalt samarbeidsorgan» med utelukkende representanter fra
foretak og universitet. Andre nåværende representanter og
observatører kan inviteres inn til aktuelle saker, til arbeid i ad hoc
grupper og til bredere seminarer



Oppfordre til at dekaner og fagdirektører møter i NSG

Flere av medlemmene i arbeidsutvalget støttet forslag fremlagt fra ledelsen av
NSG. Ettersom mange måtte melde forfall til møtet ønsker AU at å be om at
overstående innspill drøftes i egen institusjon. Tilbakemelding til sekretariatet
ønskes innen 15. mars. Sekretariatet vil så legge frem forslag til saksdokument
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for NSG-møtet i kommende NSG-AU møte 21. mars.
Konklusjon:
NSG-AU ber om at sekretariatet følger opp sak om videreutvikling av NSG i tråd
med innspill i møtet.

3-2014

Presentasjon av UHR s publiseringsutvalg på NSG-møte 8. mai
Publiseringsutvalget var invitert til NSG-møtet 7. november, men måtte da
melde forfall. Lederen er derfor invitert til å presentere publiseringsutvalget i
kommende NSG-møte. NSG-AUs medlemmer bes om å komme med innspill til
aktuelle spørsmål/utfordringer til publiseringsutvalgets leder til neste NSG-AU
møte.
Konklusjon:
NSG-AU ber om at sekretariatet følger opp saken og inviterer
publiseringsutvalgets leder til NSG-møte 8. mai.

4-2014

Brukermedvirkning i forskning
Det ble orientert om status for arbeidet i NSG-møte 7. november 2013.
Sekretariatet bes om å kontakte HOD som oppdragsgiver for å undersøke
ønsket prosess og forankring. Eventuelt kan endelig rapport legges ved til
orientering for NSG 8. mai 2014.
Konklusjon:
NSG-AU ber om at sekretariatet følger opp saken i tråd med innspill i møtet.

5-2014

Oppfølging av nasjonale satsinger
Nasjonale satsinger var ikke tema på novembermøtet, satsingen bør derfor
behandles på møtet i mai, se sak 23/2012.
NSG-AU ønsker at en av satsingene presenteres i møte, de andre bes om kort
rapportering (1s) som kan vedlegges saken. Den sist etablerte sasingen innen
helsetjenesteforskning har kommet med ønske om å presentere seg i møtet.
NSG-AU ønsker dem velkommen. Sekretariatet følger opp saken.
Konklusjon:
NSG-AU ber om at sekretariatet følger opp saken i tråd med innspill i møtet.

6-2014

Vurdering av observatørstatus for Kreftforeningen og NEM
To saker i 2010 skisserer vurdering av 2-årig observatørstatus for
Kreftforeningen og NEM i henholdsvis mai 2012 og november 2012. Sett i lys av
prosessen med videreutvikling av NSG ønsker NSG-AU å forlenge nåværende
ordning til eventuell ny representasjon i NSG er avklart.
Konklusjon:
NSG-AU ønsker å forlenge nåværende ordning med observatørstatus for
Kreftforeningen og NEM til eventuell ny representasjon i NSG er avklart. Det
innarbeides i sak om videreutvikling av NSG som fremlegges for møtet 8. mai.
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7-2014

Forskningsrådets satsing på IKT-FoU
Det er kommet innspill fra HOD om mulig sak for NSG. Arvtakeren til VERDIKT
IKT-FoU er under utvikling. Helse og omsorg ser ut til å få en sentral plass i

programmet.
NSG-AU ønsker at diskusjon av alle saker som løftes frem må tillføre
saken noe nytt. Sekretariatet bes om å undersøke saken nærmere.
Konklusjon:
NSG-AU ber om at sekretariatet følger opp saken i tråd med innspill i møtet.

8-2014

Saker til møtet i NSG 8. mai – oversikt
Det vil bli satt opp forslag til agenda for NSG-møte 8. mai til neste møte i NSGAU 21. mars.
Konklusjon:
NSG-AU ber sekretariatet sette opp forslag til agenda til neste møte i NSG-AU.

9-2014

Eventuelt
Satsing på helsetjenesteforskning ønsker å utvide fagrådet med en person. NSGAU ønsker å vurdere dette. Satsingen bes om at dette fremlegges i skriftlig form.
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