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14-2013

Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 19. april 2013
Det kom ingen merknader til møteinnkallingen eller referatet fra forrige møte i NSG AU.
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent. Referatet fra 19.04.13 ble godkjent.

15-2013

Referat fra NSG-møtet 2. mai
Det kom ingen merknader eller innspill til referatet.
Konklusjon:
Eventuelle kommentarer til referatet kan sendes innen merknadsfristen.

16-2013

Ønske om møte med helseminister Jonas Gahr Støre
På NSG-møtet ble det foreslått at påtroppende og avtroppende leder for NSG ber om å få
møte helseministeren. Dette er aktuelt nå på grunn av HelseOmsorg21-initiativet. NTNU og
Helse Midt-Norge tar ansvar for å ta kontakt, og NSG AU foreslo følgende aktuelle temaer:
- Ønske om å avklare forholdet til HelseOmsorg21
- Hvordan kan NSG spille inn til strategiarbeidet under HelseOmsorg21
- Hva har NSG oppnådd og hva ønsker NSG å bidra med framover
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Konklusjon:
NSGs avtroppende leder, Stig A. Slørdahl, tar kontakt med HOD og ber om et møte med
helseministeren.

17-2013

Nasjonal satsing innen helsetjenesteforskning – nedsettelse av fagråd
Randi Vad orienterte om innkomne forslag til medlemmer til fagråd for denne satsingen,
som beskrevet i utsendt notat. Det har kommet mange forslag også fra fagmiljøene, og det
er derfor gjort et forarbeid for å finne personer som er ønsket både fra de regionale
samarbeidsorganene og fra fagmiljøene, og for å sikre bredde i fagbakgrunn.
Som følge av dette ble følgende sammensetning foreslått:
-Jan Abel Olsen, professor/helseøkonom, fra fagmiljøene i Nord
-Lise Balteskard, lege, fra USAM
-Torhild Heggestad, spesialrådgiver, fra fagmiljøene i Vest
-Marianne Storm, førsteamanuensis, fra Samarbeidsorganet i Vest
-Jon Magnussen, professor/helseøkonom, fra fagmiljøene i Midt-Norge
-Bodil Landstad, Docent/FoU-leder, fra Samarbeidsorganet i Midt-Norge
-Lars E. Kjekshus, førsteamanuensis/statsviter, fra fagmiljøene i Sør-Øst
-Hilde Lurås, forskningsleder, fra Samarbeidsorganet i Sør-Øst
-Marta Ebbing, avdelingsdirektør/lege, Folkehelseinstituttet
Konklusjon:
NSG AU ga tilslutning til forslaget om å inkludere både Folkehelseinstituttet, fagmiljøer i
regionene og forslag fra samarbeidsorganene, for å sikre faglig bredde og god forankring.
NSG AU nedsatte fagråd for NSGs satsing innen helsetjenesteforskning i henhold til det
fremlagte forslaget.

18-2013

Oppfølging av møtene i NSG og NSG AU ved skifte av ledelse og sekretariat

a.

Tema og arbeidsgruppe for NSG-seminaret 7. november
NSG AU diskuterte saken med tanke på å bestemme tema og nedsette arbeidsgruppe som
har ansvar for programmet. Innledningsvis ble flere tema drøftet, som implementering av
samhandlingsreformen, kvalitetsregistre i forskning, og forskningsmessig og klinisk
betydning. Det ble enighet om å knytte sammen helsetjenesten og forskningen gjennom
helseregistre og kvalitetsregistre, som er et område med behov for oppklaring av
samtykkespørsmål og andre juridiske forhold.
Arbeidsgruppe og aktuelle personer til seminaret ble deretter diskutert, og flere personer
ble foreslått:
- Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet
- Marta Ebbing, avd.dir. Folkehelseinstituttet (medisinsk fødselsregister m.fl.)
- Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret (OUS)
- Anne Lise Ryel, Kreftforeningen
- Trine Magnus fra SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) som har
servicefunksjon for alle registrene
- Hild Fjærtoft, St. Olavs Hospital (seksjonsleder medisinske kvalitetsregistre)
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Konklusjon:
Tema for seminaret blir «Bruk av kvalitetsregistre til forskningsformål, ut fra samtykke og
juridiske forhold» (foreløpig arbeidstittel).
Ledelse og sekretariat i Vest tar ansvar for å organisere seminaret i tilslutning til møtet i
NSG, og legger fram skisse til program for seminaret på neste møte i NSG AU.

b.

Evaluering av NSG – videre arbeid og videreutvikling av NSG
På møtet i NSG 2. november 2012 ble det vedtatt at NSG skal videreutvikles, og
arbeidsutvalget er ansvarlig for å utarbeide et notat med en konkret anbefaling. NSG AU
utsatte denne saken for å få mer informasjon om HelseOmsorg21. Nå vet man litt mer om
HelseOmsorg21 og saken kan følges opp mer konkret. Arbeidsutvalget ga innspill om dialog
med prosjektleder for HelseOmsorg21 og om det planlagte møtet med helseministeren.
Konklusjon:
NSG- sekretariatet i Vest overtar ansvaret for denne saken. Det legges fram et forslag til
anbefaling om videreutvikling av NSG som diskuteres i arbeidsutvalget før saken legges
fram for NSG i november.

c.

UHRs nasjonale publiseringsutvalg
Det er tidligere foreslått i møte i NSG at UHRs nasjonale publiseringsutvalg (for alle
fagområder) inviteres til NSG. NSG AU anbefalte dette også fordi publiseringsutvalget kan
ha gjensidig interesse av dialog.
Konklusjon:
UHRs nasjonale publiseringsutvalg v/Nils E. Gilhus og Vidar Røeggen inviteres til møtet i
NSG 7. november.

d.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA)
NSG AU har i flere møter diskutert avtalene med SNLA, bl.a. med bakgrunn i at prosjekter
som tildeles fra SNLA ikke fagfellevurderes. Generalsekretær Erik Normann og FoU-sjef
Hans M. Lossius ble invitert til møtet i NSG 2. mai, og SNLA ønsker initiativet til dialog
velkommen. De hadde dessverre ikke anledning på møtet i mai, men vil gjerne delta på
møtet i november.
NSG AU diskuterte videre saksforberedelse, og det ble foreslått at det lages forslag til
prinsipielle spørsmål som ønskes belyst, og at man ber SNLA ta utgangspunkt i disse. Det
kan vurderes å se til det arbeidet som er gjort i samarbeid med Kreftforeningen. Målet er å
diskutere noen generelle prinsipper. Det er derfor viktig at SNLA får god tid til å forberede
seg og at de får en presis bestilling.
Konklusjon:
Universitetet i Tromsø utarbeider på vegne av NSG AU noen prinsipielle spørsmål som
ønskes belyst av NSG. Spørsmålene diskuteres i arbeidsutvalget før oversendelse til SNLA.

Side 3 av 4

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
Arbeidsutvalget (NSG AU)
e.

Kontakt:
May Britt Kjelsaas
may.kjelsaas@ntnu.no
Elin Yli Dvergsdal
elin.y.dvergsdal@ntnu.no

Møteplan for 2014 for NSG
Møteplan for 2014 må vedtas på møtet i november. Forslag til møteplan for NSG bør
korrespondere med anbefaling om videreutvikling av NSG.
Konklusjon:
Det settes opp et forslag til møteplan for 2014 til neste møte i NSG AU. Møteplanen legges
deretter frem for NSG 7. november.

f.

Brukermedvirkning i forskning
Helse Nord har fått et oppdrag og det ble orientert om dette på møtet i NSG 2. mai under
sak 10-2013. Arbeidsutvalget kan ta kontakt med Helse Nord ut på høsten for en
oppdatering på status.
Konklusjon:
Saken legges fram for NSG på møtet 7. november.
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