Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
i spesialisthelsetjenesten
Arbeidsutvalget (NSG AU)

Kontakt:
Marianne H. Stien
Marianne.stien@uib.no
Ingrid Kalsnes
ingrid.kalsnes@helse-bergen.no
Inger Hjeldnes Senneseth
Inger.Senneseth@mofa.uib.no

REFERAT fra møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 16.06. 2015
Tid: kl. 12:00 – 13:00
Sted: Telefonmøte.
Tilstede: Nina Langeland, Arnfinn Sundsfjord, Per Morten Sandset, Sekretariat for NSG.
Andre innkalte: Henrik Sandbu
Fra sekretariatet møtte: Ingrid Kalsnes og Marianne H. Stien
Forfall:
Sak nr.:

Sak/merknad:

10/2015

Godkjenning av innkalling
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.

11/2015

Godkjenning av referat fra NSG-AU 10.04.2015
Konklusjon:
Referatet fra møtet 10.04.2015 ble godkjent.

12/2015

Seminar 5. november 2015
NSG vedtok på møtet 7. mai følgende tema for høstens seminar:
«Internasjonalisering og grensesprengende forskning – samarbeid mellom
sektorene for å få dette til å fungere». NSG-AU ble bedt om å nedsette en
arbeidsgruppe som får i oppdrag å arrangere seminaret.
Arbeidsgruppe:
Arbeidsutvalget foreslår at Erlend Smeland kan lede arbeidsgruppen. Per
Morten får i oppdrag å forespørre han og melde tilbake til AU. Arbeidsgruppen
setter opp program og har ansvar for gjennomføring av seminaret.
Arbeidsgruppens leder må foreslå medlemmer til gruppen. AU ønsker at
gruppen består av to representanter fra helseforetaket og to fra
universitetssektoren, og at det også er en viss balanse mht. geografi.
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Konklusjon:
Seminaret holdes samme dag som NSG-møtet, 5. november 2015.
Seminaret tas første del av dagen, og NSG-møtet om ettermiddagen.
13-2015

Oppfølging av nasjonale nettverk
NSG-AU har blitt bedt om å følge opp saken, og at et mer detaljert mandat og
forslag til praktisk gjennomføring, inkludert forslag til hvilke data som skal inngå
(intervju, bibliometriske analyser, osv.) og legge dette frem for NSG i november
2015.
Nettverkene har et firepunkts formål som står beskrevet i sak 03/2014. AU ber
om at denne saken og annen informasjon blir sendt ut til AUs neste møte slik at
AU har en felles plattform å diskutere denne saken på. AU ønsker å sette ned en
gruppe som setter opp forslag til kriterier. Sentrale spørsmål går på hva som
skal være kriterier for suksess, hva man ønsker å oppnå med nettverkene og hva
har man oppnådd så langt. I tillegg til bibliometri kan man etterlyse informasjon
i forhold til samarbeidsprosjekter (interregionale) og eksterne midler (EU og
NFR), og om dette har økt/endret seg etter at nettverket ble etablert. Det ble
pekt på at dersom en evaluering skal gjøres i form av en intervjutilnærming bør
man ikke bare spørre nettverkenes ledelse, men også spørre om de mener at
feltet har blitt styrket ved deres institusjon.
AU ønsker at arbeidsgruppen ledes av en habil person som har fulgt prosessen
uten å ha eierskap til nettverkene. Dette følges opp av AUs leder.
Konklusjon:
NSG-AU ber om at saken settes opp igjen på neste møte.

14/2015

NSG-møte 5. november
NSG-AU diskuterte utkast til saksliste på møte, og ble enige om at følgende
saker settes opp:


Representasjon i NSG, med bakgrunn i at OUS ikke har representant i
NSG. Per Morten og Arnfinn forbereder saken.



Videre evaluering av nasjonale nettverk (se også sak 13-2015).



Oppfølging av rapport om TDI-modellen. Arbeidsgruppen anbefalte at
det gjøres et videre arbeid i regi av helseforetakene. Dette er viktig sett
i sammenheng med det nasjonale arbeidet om å fjerne barrierer
mellom sektorene. Det kan være aktuelt å spørre om en løypemelding i
november. NSG-AU kan eventuelt drøfte saken i forkant på neste
telefonmøte i august. Det vil også da være klart om saken har vært
oppe i RHF-enes strategigruppe for forskning.



HODs handlingsplan for HelseOmsorg 21. NSG-AU ønsker å utfordre
HOD om å orientere om saken på møtet i november.



Helsedirektoratets arbeid med strategi for persontilpasset medisin.
Arbeidet har nettopp startet, det er satt opp en intern styringsgruppe,
prosjektgruppe og seks ulike arbeidsgrupper. En forventer at arbeidet
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skyter fart over sommeren, og det kan være aktuelt med en orientering
i NSG.


15/2015

IKT-nett og bibliotekstilganger/konsortieavtaler. Det ble orientert om
problematikk i Oslo i forhold til IKT-nett for forskning. Personer uten
ansettelse ved UiO blir nå kastet ut av nettet fordi dette bryter med
konsortieavtalene med universitetsbiblioteket. Det er ønskelig med en
orientering om hvilken praksis man har i andre regioner og at saken
løftes opp i NSG. Helse Sør-Øst prøver å finne en sikker serverløsning og
tilgang til programvare og bibliotektjenester. Per Morten legger frem
saken i NSG i november.

Telefonmøter høsten 2015
Første telefonmøte satt opp 21. august 2015 kl. 13.00-14.30

9/2015

Eventuelt
Ledelsen i NSG overføres til UiT og Helse-Nord fra og med nyttår.
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