Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
i spesialisthelsetjenesten
Arbeidsutvalget (NSG AU)
REFERAT fra møte i arbeidsutvalget for NSG

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

UTKAST

Dato: 21.08. 2015
Tid: kl. 13:00 – 14:30
Sted: Telefonmøte.
Tilstede: Nina Langeland, Arnfinn Sundsfjord og Per Morten Sandset
Andre innkalte: Henrik Sandbu, Ernst Omenaas
Fra sekretariatet møtte: Marianne H. Stien

Sak nr.:

Sak/merknad:

17/2015

Godkjenning av innkalling
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.

18/2015

Godkjenning av referat fra NSG-AU 16.06.2015
Konklusjon:
Referatet fra møtet 16.06.2015 ble godkjent.

19/2015

Brev fra KD og HOD til NSG om nasjonalt arbeid for samarbeid mellom
sektorene
Det vises til brev fra KD og HOD til NSG om det nasjonale arbeidet for samarbeid
mellom sektorene. Det er opprettet en arbeidsgruppe som allerede er i gang
med dette arbeidet, med Anne Husebekk som leder. Arbeidet skal forankres i de
regionale samarbeidsorganene, NSG og HelseOmsorg 21-rådet. Arbeidsgruppen
skal levere sitt innspill til KD og HOD innen 29. februar 2016.
Konklusjon:
NSG-AU foreslår å sette dette opp som en orienteringssak på NSG-møtet 5.
november. Sekretariatet sender en henvendelse til Anne Husebekk og spør om
hun kan gi en status på dette arbeidet på NSG-møtet 5. november. Nina L
samler de notater vi har laget og returnert til KD, som kanskje kan være
delementer til det som skal diskuteres i NSG. Disse notatene vil bli sendt til NSG-
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AU på epost.
20-2015

Seminar 5. november 2015
Tittel for seminaret er «Internasjonalisering og grensesprengende forskning –
samarbeid mellom sektorene for å få dette til å fungere». Arbeidsgruppens
leder (Arnfinn Sundsfjord) orienterer om status.
Arbeidsgruppen har hatt sitt første møte og en skisse for programmet er under
utarbeiding. Følgende tema vil tas opp:
•

Fakta fra NFR – helseforskningssøknader i Horizon2020,

•

Regionale tiltak for å styrke samarbeid på tvers av sektorene – korte
innlegg med regionale erfaringer

•

Internasjonalisering i Helse-Omsorg21 (representant fra det svenske
forskningsrådet)

•

De gode tiltakene. Hva skal til for å skape norsk forskning av
internasjonal kvalitet (Moser-gruppen).

•

Nasjonale nettverk – NSGs satsingsområder. Hindringer/barrierer
(UNIKARD)

•

Avsluttes med paneldebatt – utfordre noen sentrale aktører til å bli med
Sekretariatet sender ut en påminnelse til alle i NSG om møtet og
informasjon om seminaret. Påminnelse sendes også til de som tidligere
har vært observatører (se distribusjonsliste fra i fjor).

Konklusjon:
Følgende arbeidsgruppe får i oppdrag å arrangere seminaret 5. november:
Arnfinn Sundsfjord, Erlend Smeland, Siv Mørkved og Eyvind Rødahl

21/2015

Oppfølging av nasjonale nettverk
Evalueringen av NSGs nettverk som ble gjennomført i 2012 og 2014 var i
hovedsak egenrapporteringer av aktivitet og resultater. I evalueringsrapportene
vektlegger nettverkene ulike perspektiver ved sine virksomheter og
samlerapportene gir ikke et helhetlig bilde av merverdien nettverkene bidrar
med. Det er videre vanskelig å sammenligne nettverkene mtp. måloppnåelse og
kvalitet. NSG har derfor bedt om at det gjøres et arbeid der en ser på prosedyrer
for etablering, avvikling og systematisk evaluering av nettverk, med
utgangspunkt i eksisterende retningslinjer for nettverk (se vedlegg). Saken ble
tatt opp på møte i NSG i mai, og NSG-AU ble bedt om å følge opp saken og
komme tilbake til NSG i november med et mer detaljert mandat og forslag til
praktisk gjennomføring, inkludert forslag til hvilke data som skal inngå (intervju,
bibliometriske analyser, osv.). Når det gjaldt mandatutkastet som ble fremlagt
for NSG i mai ble det blant annet pekt på følgende:
•

NSG savner kriterier i mandatet knyttet til suksess

•

Et sentralt spørsmål er om man har fått frem forskning som man ellers
ikke hadde fått frem
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•
•

Formålet var å sikre faglig samarbeid på tvers av helseregionene, og
bedre kvalitet og nytte av forskningen. Det ble pekt på at det også er
potensiale for å øke det nasjonale samarbeidet
Når det gjelder sammensetning mener NSG at arbeidsgruppen bør bestå
av minst en representant fra AU, men at den ellers bør ha en
sammensetning som sikrer habilitet i forhold til tidligere prosesser

AU drøftet oppdraget på forrige møte, der en kom fram til at det er ønskelig å
sette ned en gruppe som setter opp forslag til kriterier. Det er ønskelig at
arbeidsgruppen ledes av en habil person som har fulgt prosessen uten å ha
eierskap til nettverkene. Som utgangspunkt for videre oppfølging og diskusjon i
telefonmøte 21. august følger sak 03/2014 og felles prosedyre for etablering av
nettverk (vedtatt av NSG siste gang i 2011).
Ut i fra referatet fra NSG-møtet i mai, er NSG-AUs oppgave nå å nedsette en
arbeidsgruppe som skal innhente mer informasjon om de eksisterende
nettverkene. Den forrige evalueringen har ikke gitt et godt bilde på hva man har
oppnådd, og det trengs mer konkrete tall og data på om dette har vært en
suksess eller ikke (felles publikasjoner, felles søknader og tilslag på søknader til
NFR og EU, Forskerskoler (nasjonale), osv.). Ved innhenting av slike konkrete
data, vil NSG har bedre grunnlag for å gjennomføre en god evaluering og
eventuell videreføring av nettverkene. Arbeidsgruppen bør bestå av
medlemmer som ikke deltar i nettverkene + et medlem fra NSG-AU.
Arbeidsgruppen skal ha et detaljert mandat, forankret i NSG.
Konklusjon:
Sekretariatet lager et forslag til mandat, som vil sirkuleres til NSG-AU. Mandatet
skal være klart til NSG-møtet 5. november og NSG vil nedsette et arbeidsutvalg.

22/2015

NSG-møte 5. november
I tråd med forrige møte i NSG-AU er følgende saker satt opp på den
foreløpige sakslisten til møte i november:
•

Representasjon i NSG, jfr. diskusjonen på forrige møte. Per Morten og
Arnfinn forbereder denne saken.

•

Videre evaluering av nasjonale nettverk – nytt mandat

•

Nasjonalt arbeid om å fjerne barrierer mellom UH-sektoren og
helseforetakene. Brev til NSG fra KD og HOD legges frem for NSG. (Nina
inviterer Anne Husebekk evt. annen til å gi en orientering/løypemelding)

•

HODs handlingsplan for HelseOmsorg 21. HOD blir invitert til å orientere
om saken på møtet i november. Sekretariatet inviterer både Maiken
Engelstad og /John- Arne Røttingen til å informere på møtet 5.
november.

•

Helsedirektoratets arbeid med strategi for persontilpasset medisin.
Helsedirektoratet blir invitert til å orientere om arbeidet på møtet i
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november. Arbeidets leder i Helsedirektoratet orienterer. Per Morten
følger opp saken (Johan Torgersen)
•

23/2015

IKT-nett og bibliotekstilganger/konsortieavtaler. Per Morten legger frem
saken i NSG i november. Det er ønskelig med orientering om hvilken
praksis man har i de andre regionene. Skal det eventuelt innhentes noe
skriftlig informasjon fra regionene, og hva skal man be om av
informasjon? Per Morten følger opp saken

Telefonmøter høsten 2015
Neste telefonmøte er satt opp 25. september 2015 kl. 14.00

24/2015

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt
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