Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
i spesialisthelsetjenesten
Arbeidsutvalget (NSG AU)

Kontakt:
Marita Pedersen
Marita.pedersen@uit.no
Elisabeth Dahlberg
Elisabeth.dahlberg@uit.no

Innkalling til møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 14.01.2016
Tid: kl. 14:15 – 15:00
Sted: Telefonmøte.
Tilstede: Nina Langeland, Arnfinn Sundsfjord, Per Morten Sandset og Henrik Sandbu.
Fra sekretariatet: Elisabeth Dahlberg og Marita Pedersen

Sak nr.:

Sak/merknad:

1/2016

Godkjenning av innkalling

Vedtakssak

Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.

2/2016

Godkjenning av referat fra NSG-AU 23. oktober 2015

Vedtakssak

Konklusjon:
Referatet fra møtet 23. oktober 2015 ble godkjent.

3/2016

Saksliste for NSG-møtet 26.mai 2016

Diskusjonssak

Forslag til saker for NSG-møtet 26.05. ble diskutert. Saken tas med i de videre
AU-møtene. Under listes saker som pdd er aktuell for møtet, flere saker kan
komme til. Navngitte personer får allerede nå invitasjon til å holde innlegg.
1. Anne Husebekk - Nasjonalt arbeid for å fjerne barrierer mellom UHsektoren og helseforetakene. Presentasjon av rapporten som skal leveres
31. mai.
2. Bjørn Gustafsson - Rapport evaluering av NSGs nasjonale nettverk (ref.
14/2015).
3. Nina Langeland - Opprettelse av Nasjonalt institutt/nettverk for global
helseforskning (ref. 15/2015).
4. a) Maiken Engelstad - Oppfølging av handlingsplanen for HO21. HOD har
hovedansvar for de fleste tiltakene. Diskutere de særlig viktige/relevante
punktene.
b) Regionene – Hvordan jobbes det med HO21 på de ulike stedene.
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5. Jesper Simonsen – 2 saker:
o Nasjonal status EU-søknader og tilslag innen helseområdet.
o Forskningsrådet presenterer de første erfaringer med de nye
helseforskningsprogrammene i Forskningsrådet.
6. Per Morten Sandset – Nytt program for klinisk behandlingsforskning. Det
blir ny utlysning i samarbeid mellom RHF’ene og Forskningsrådet. Utlysning
kommer ca. juni med frist høsten 2016.
7. Tema for NSG-seminar i november.

4/2016

Varighet på NSG-møtet 26. mai 2016

Vedtakssak

Møtet blir arrangert på Radisson Blue Hotel Tromsø, den 26.05.2016. Hotellet er
i gangavstand til alle andre hotell som ligger i sentrum.
Konklusjon:


UiT arrangerer middag et sted i sentrum den 25.05., kl. 19.30.



Møtestart kl. 10.15. Møteslutt avklares når agenda er ferdig satt,
alternativer er kl. 15.30 (fly 16.30 og 17.00), eller kl. 17.30 (fly 18.40 og
19.40)



Hver enkelt booker selv reise og opphold.



Sekretariatet sender varsel snarlig til medlemmer og observatører om å
holde av datoene.

5/2016

Frist for rapport fra arbeidsgruppe – oppfølging av nasjonale nettverk

Vedtakssak

I mandatet til arbeidsgruppen står det at den skal «levere sitt arbeid i forkant av
NSG-møtet i mai 2016». NSG-AU mener gruppen må levere arbeidet ca. to uker
før NSG-møtet i Tromsø.
Konklusjon:
Arbeidsgruppen gis frist til 12.05.2016 for å levere arbeidet til NSG-AU.
Sekretariatet varsler arbeidsgruppens leder om vedtaket.

16/2015

Nasjonalt arbeid for å fjerne barrierer mellom UH-sektoren og
helseforetakene

Orienteringssak

Per Morten Sandset gir en løypemelding. De viktigste punktene var:

6/2016



Gruppen har fått utsatt frist til å levre rapport. Ny frist er 31.mai.



De ulike regionene har hatt ulik tilnærming til dette arbeidet. Helse Sør Øst,
helseforetakene og UiO har utviklet et «problemnotat» som de spiller inn til
arbeidsgruppen. Notatet diskuteres på neste AU-møte i NSG.



Det skal opprettes formelt en gruppe jurister som skal skissere en modell for
å organisere felles eierskap.

Telefonmøter våren 2016
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Vedtakssak

Konklusjon:
Neste telefonmøte i NSG-AU blir torsdag 25.2 kl. 14:30
Kommende NSG-AU møter foreslås til torsdag 31.3., mandag 2.5. eller torsdag
12.5., sekretariatet sender doodle.

7/2016

Eventuelt
Saker til neste AU-møte:


Region sør-øst sitt «problemnotat» vedr. nasjonalt arbeid for å fjerne
barrierer mellom UH-sektoren og helseforetakene.



Referat fra møte i arbeidsgruppene for «Nasjonalt nettverk for global
helseforskning» og «Oppfølging av nasjonale nettverk»
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