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Sak nr:
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09-2013

Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 9. april 2013
Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen eller referatet fra forrige møte i AU.
Konklusjon:
Innkallingen er godkjent. Referatet fra 19.04.13 ble godkjent.

10-2013

Brukermedvirkning i forskning
Siv Mørkved innledet med å si noen ord om status.
Viktig å få informasjon fra Helse Nord om hva som er gjort og hvor saken står nå. Helse
Nord har fått brukermedvirkning i forskning som oppdrag i oppdragsdokumentet.
Man bør få frem erfaringer fra de ulike regionene. I Helse Sør-Øst er dette allerede lagt til
Helseforetakene.
HelseOmsorg21 har også et sterkt brukerperspektiv.
Forskningsrådet har også fått noe om dette i tildelingsbrev for 2013. Hvordan stimulere til
brukermedvirkning i utlysningene?
Konklusjon:
Arbeidsutvalget ønsker dette som sak på NSG møtet. Sekretariatet kontakter Helse Nord
for å innlede om saken.
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Seminar eller helsekonferanse knyttet til 7.november møte 2013
Fra forrige NSG møtet var det fremmet ønske om å vurdere en helseforskningskonferanse
til høsten. Arbeidsutvalget må avklare om det skal være en dag i tillegg, eller om det skal
være et halvdagsseminar samme dag som vanlig. Til høsten vil det være vanskelig å få til en
dag til når møtedatoen allerede er flyttet på grunn av annen konferanse.
Arbeidsutvalget foreslår at det lages et seminar knyttet til et tema som vanlig. Viktig å få
frem interessante tema i skjæring mellom universitet, høgskole, helseforetak og andre
aktører.
Utvikle samarbeidstenking på en bedre måte i dag. Gode eksempler eller utfordringer
innen samhandlingsreformen. Erfaring fra kommunene. Kvalitetsregistre og bruk av
kvalitetsregistre i forskning er også interessant tema.
I tillegg har vi kliniske studier og design av disse, fører de frem og får vi resultater i det hele
tatt, jfr kreftmedisin. Samarbeid mellom sektorer innen forskning er også aktuelt. Forhold
mellom nasjonale og internasjonale satsinger, horizon 2020 er en mulighet.
Konklusjon:
Arbeidsutvalget anbefaler halvdagsseminar som tidligere. Arbeidsutvalget ønsker at NSG
tar stilling til hvilket tema man ønsker å ha til november møte:
- Samhandlingsreformen. Gode eksempler? Spesielle utfordringer?
- Kvalitetsregistre og bruk av kvalitetsregistre i forskning
- Kliniske studier og design, jfr oppdrag i kreftmedisin

12-2013

Informasjon til finansieringskilder for kreftforskning, finansierer ikke lenger phd-stipend
fra 2013
Arbeidsutvalget ønsker at dette skal tas opp som sak. Det vil kunne få betydning for
helseforetakenes bruk av forskningsmidler.
Konklusjon:
Arbeidsutvalget anbefaler å sette dette opp som orienteringssak og ber kreftforeningen om
å orientere.

13-2013

Saksliste til NSG-møtet:
Forskerlinjestudenter:
Anne Husebekk sender oppdaterte sakspapirer på denne saken til sekretariatet innen
24.april. Forskningsrådet bidrar kun med midler til studentstipend.
Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA):
Anne Husebekk har laget et notat og distribuert dette til sekretariatet. Det er ønskelig at
SNLA har en finansieringsordning som ligner mer på det som Kreftforeningen har. Det
handler om a) tilsettings sted b) at midler utlyses og fagfelle vurdering før tildeling. I SNLA
er det ingen konkurranse om prosjektmidlene, de bestemmes i et samarbeid.
Det stilles spørsmål om forskningen er objektiv og av tilstrekkelig høy kvalitet. Prinsipiell
sak som bør løftes i NSG, hvor alle aktører sitter samlet rundt et bord. Man må diskutere
det prinsipielle.
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Anne Husebekk arbeider videre med notatet. Sekretariatet inviterer SNLA v/Erik Nordmann
og Hans Morten Lossius.
EATRIS:
Denne saken kan presenteres slik det foreligger i innkallingen pr. i dag.
HelseOmsorg21:
Saken om topplederforumet settes opp som første sak etter det formelle er ferdig.
Viktig å få frem grenseoppgangen mellom NSG og topplederforumet. Forskningsrådet har
fått ansvaret for sekretariatsfunksjonen og Mari Nes oversender mandatet for forumet som
saksdokument til saken på NSG.
Forskingsmeldingen:
Arbeidsutvalget ønsker at Kunnskapsdepartementet orienterer om den nye
forskingsmeldingen.
Publiseringsutvalget:
Dessverre har ikke Nils Erik Gilhus anledning til å komme på NSG møtet 2.mai for å
orientere, men bør forespørres om møtet til høsten. Det er ønskelig at Siv Mørkved
orienterer om Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag.
Konklusjon:
Sakslisten til NSG 2. mai 2013 oppdateres i henhold til diskusjon og godkjennes for
utsending.
14-2013

Eventuelt
Ingen saker kom inn til eventuelt
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