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Tid:
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Sted:

Telefonmøte

Tilstede:

Siv Mørkved (møteleder)
Øystein Krüger
Randi Vad
Mari Nes
Nina Waaler

Helse Midt-Norge RHF / St. Olavs Hospital HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Norges forskningsråd
Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene

Sekretariat:

May Britt Kjelsaas

NTNU / Helse Midt-Norge RHF (referent)

Forfall:

Camilla Stoltenberg/Jan Alexander
Anne Husebekk
Frode Vartdal
Ernst Omenaas/Baard-Christian Schem

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Oslo
Helse Vest RHF

1.

Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 31. mai 2012
Ingen kommentarer til møteinnkallingen.
Gjennomgang av referatet fra forrige møtet:
- Kommentar til sak 2 og 3 om evaluering av NSG og av satsningene. Sekretariatet
arbeider nå med en matrise over spørsmål som grunnlag for evalueringene og for en
questback. Spørsmålene oversendes til arbeidsutvalget så snart det er klart.
- Kommentar til sak 6 om observatørstatus for NEM; det er foreløpig ikke tatt kontakt
med NEM. Sekretariatet ivaretar dette til neste møte.
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent. Referatet fra 31.05.12 ble godkjent.

2.

Seminar om global helseforskning
Det ble orientert om endringer i sammensetning av komiteen for seminaret og om at komiteen
har startet arbeidet. Det er imidlertid kort tid igjen til seminaret og til møtet i NSG, så det er
viktig å få på plass programmet. Flere av deltakerne i komiteen og på den pågående Globvackonferansen er også aktuelle for seminaret.
Konklusjon:
Komiteen legger fram forslag til program til neste møte i NSG AU.
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3.
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Sammensetning av fagråd for den nasjonale satsningen/forskningsnettverket innen MSPSS
Randi Vad og Øystein Krüger orienterte. Nasjonal satsning for muskel-skjelettplager er under
etablering, og NSG AU skal nedsette et nasjonalt fagråd for satsningen. En oversikt over
foreslåtte personer var utsendt.
FORMI (Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser ved OUS) ønsker å arrangere et
seminar for fagrådet allerede i november, og de ønsker derfor å komme i gang med arbeidet så
snart som mulig. Fagrådet skal bestå av minst ett medlem fra hvert regionalt samarbeidsorgan,
ett medlem fra FHI og 4-6 personer fra fagmiljøene. NSG AU gjennomgikk oversikten over
personer og diskuterte sammensetningen med vekt på fagbakgrunn og regional tilknytning.
Konklusjon:
NSG AU nedsetter fagråd for MSPSS bestående av følgende personer:
Clara Gram Gjesdal, UiB/Helse Bergen, foreslått av Samarbeidsorganet Helse Vest
Gunnstein Bakland, UNN, foreslått av Samarbeidsorganet Helse Nord
Øystein P. Nygaard, St. Olavs Hospital/NTNU, foreslått av Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge
Tore K. Kvien, Diakonhjemmet/UiO, foreslått av Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst
Haakon Meyer, FHI/UiO, foreslått av FHI
Nina Emaus, UiT, foreslått av fagmiljøene
Mari Hoff, St. Olavs Hospital, foreslått av fagmiljøene
Liv Inger Strand, UiB, foreslått av fagmiljøene
Bård Natvig, UiO, foreslått av fagmiljøene
Cecilie Røe, OUS, foreslått av fagmiljøene
Helse Sør-Øst undersøker om personene som er foreslått fra fagmiljøene er forespurt og tar evt.
kontakt med regionene for bistand til dette om nødvendig.

4.

Møteplan for NSG AU høsten 2012
Siv Mørkved orienterte om at det blir vanskelig å få til et fysisk møte i arbeidsutvalget før NSGmøtet og seminaret 2. november. Det foreslås derfor å avholde to telefonmøter i oktober, evt.
supplert med avklaringer på epost, for å ferdigstille seminaret og sakene.
Det er derfor sendt ut to lenker til doodle med alternative tidspunkter.
Konklusjon:
NSG AU avholder to telefonmøter i oktober. Medlemmene i arbeidsutvalget registrerer sine
svar så snart som mulig og senest tirsdag 2. oktober.
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Eventuelt
Saker til NSG-møtet
Mari Nes foreslo følgende saker til NSG-møtet:
1. Forskningsrådet informerer om mulighetene for midler til forskning som ligger i EØSavtalene, v/seniorrådgiver Alexandra Haugstad.
2. Orientering om resultatet av HRCS-klassifiseringen som er gjennomført på
forskningsrådets portefølje for 2012, og de erfaringene man har med HRCS,
v/seniorrådgiver Ingrid Roxrud.
3. Samtidig kan man diskutere innspillet fra HOD v/Maiken Engelstad om nasjonal
samordning og videreutvikling av bruken av HRCS i Norge.
Sekretariatet orienterte om flere aktuelle saker:
4. Foreslått sak om kunnskapshull i helsetjenesten, basert på rapport fra
Kunnskapssenteret som synliggjør områder med forskningsbehov.
5. Møteplan 2013 for NSG
6. Ledelse og sekretariatsfunksjon for NSG etter våren 2013

B.

Status for nasjonal satsning/forskningsnettverk innen helsetjenesteforskning
Øystein Krüger foreslo at status for satsningen på helsetjenesteforskning kan tas opp i neste
møte.
Konklusjon:
 Det lages en oversikt over innkomne saker til NSG-møtet og settes opp forslag til
saksliste for NSG, som tas opp i neste møte i NSG AU.


Til neste møte i NSG AU settes det opp en sak om status for nasjonal satsning innen
helsetjenesteforskning. Øystein Krüger er ansvarlig for saken.
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