Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
Arbeidsutvalget (NSG AU)

Kontakt:
Sølvi Lerfald
solvi.lerfald@helse-bergen.no
Gro Anita Fonnes Flaten
gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no
Inger Hjeldnes Senneseth
Inger.Senneseth@mofa.uib.no
Anne Berit Kolmannskog
Anne.Kolmannskog@mofa.uib.no

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 26.06. 2014
Tid:
kl. 10:00 – 11:00
Sted: Telefonmøte
Til stede: Ernst Omenaas, Siv Mørkved, Robert Bjerknes, Frode Vartdal, Øystein Krüger, Mari Nes og
sekretariat for NSG v/Sølvi Lerfald og Anne Berit Kolmannskog.
Forfall: Nina Waaler, John Torgils Vaage, Sameline Grimsgaard, Camilla Stoltenberg.

16-2014

Godkjenning av innkalling
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.

17-2014

Videreutvikling av NSG
På NSGs møte 8. mai 2014 fikk arbeidsutvalget i oppdrag å utforme sak om
videreutvikling med utgangspunkt i innspillene som kom fram på møtet. Saken
skal deretter sendes de regionale samarbeidsorganene for innspill og
kommentarer.
Arbeidsutvalget diskuterte saken med utgangspunkt i utkast til sak som var
sendt ut på forhånd.
Konklusjon:
NSG-AU ber sekretariatet oppdatere saksdokumentet med utgangspunkt i
innspill i møtet. Deretter oversendes dokumentet til de regionale
samarbeidsorganene for behandling med frist 1. oktober. Innspillene diskuteres
på møtet i NSG AU 10. oktober 2014.

18-2014

Oppfølging av nasjonale nettverk
Arbeid og oppfølging av de nasjonale nettverk har vært gjennomført både i form
av presentasjoner fra de nasjonale nettverkene, og gjennom skriftlig
statusrapportering. Nettverket for helsetjenesteforskning holdt en presentasjon
på møtet i NSG 8. mai 2014. Skriftlige statusrapportene for de øvrige
nettverkene skal legges fram for NSG i november. Sekretariatet ved Anne Berit
Kolmannskog orienterte om status i saken.
Konklusjon:
NSG-AU ber sekretariatet legge fram sak om statusrapporteringen på
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arbeidsutvalgets møte 4. september 2014.

19-2014

Forslag til tema for NSG-seminar november 2014
Med utgangspunkt i framlagte forslag til tema, ba NSG på møtet 8. mai
arbeidsutvalget om å arbeide videre med tematikk og organisering av
seminaret.
Et enstemmig arbeidsutvalg gikk inn for temaet «Helse og omsorg som
næringspolitisk satsingsområde». Seminaret bør ha et bredt perspektiv med
fokus på hele utviklingsprosessen. Arbeidsutvalget foreslo personer fra ulike
sektorer som kan gå inn enten i arbeidsgruppen eller som foredragsholdere. Det
var enighet om i første rekke å spørre innovasjonssjef Bjørn Grønli i Helse SørØst om å lede arbeidet.
I utgangspunktet er seminaret lagt til ettermiddagen den 5. november, mens
NSG-møtet avholdes 6. november. Det skal arrangeres et nordisk dekanmøte i
Stockholm den 6. november, der mange av NSGs medlemmer skal delta.
Arbeidsutvalget gikk derfor inn for at seminar og NSG-møte avholdes samme
dag, den 5. november, med seminaret på formiddagen.
Konklusjon:
Tema for seminaret blir «Helse og omsorg som næringspolitisk
satsingsområde». Innovasjonssjef Bjørn Grønli i Helse Sør-Øst blir bedt om å
lede arbeidsgruppen. NSG-AUs representant i arbeidet blir Robert Bjerknes.
Øvrige representanter i arbeidsgruppen oppnevnes etter behov og i samråd
med den som blir leder av gruppen. Fra sekretariatet: Anne Berit Kolmannskog.
Status for arbeidet med seminaret legges fram i neste møte i arbeidsgruppen, 4.
september 2014.
Seminaret avholdes på formiddagen 5. november. Møtet i NSG avholdes på
ettermiddagen.

20-2014

Forslag til møtedatoer NSG 2015

Arbeidsutvalget diskuterte møtedatoer for NSG i 2015. Det ble enighet
om å arrangere seminar og møte samme dag, og ikke over to dager slik
som foreslått av sekretariatet. Tidsrammen for møtet i november utvides
slik at det blir tilstrekkelig tid til å avholde både seminar og NSG-møte.
Konklusjon:
NSG-AU foreslår følgende møtedatoer for NSG 2015:

21-2014

•

Torsdag 7. mai 2014 i Bergen

•

Onsdag 4. november på Gardermoen (seminar og møte)

Eventuelt
Det var ikke meldt inn saker til eventuelt.
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Møter 2014

Møter i NSG og NSG-AU
•

Telefonmøte NSG AU, 4. september 2014, kl. 10.00-11.00

•

Telefonmøte NSG-AU, 10. oktober 2014, kl. 10.00-11.00

•

Møte og seminar NSG, 5. november 2014, Gardermoen, 9.00-19.00
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