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1.

Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 27. september 2012
Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen.
Kommentar til sakslista:
- Sak fra Anne Husebekk om SNLA har ikke blitt med til dette møtet. Innspillet sendes til
medlemmene i AU som på neste telefonmøte vurderer om saken skal opp i NSG og på
hvilken måte.
Gjennomgang av referatet fra forrige møte:
- Neste møte i NSG AU blir fredag 26. oktober kl. 1300.
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent. Referatet fra 27.09.12 ble godkjent.

2.

NSG-seminar 2. november om global helseforskning
Forslag til program for seminaret var utarbeidet av komiteen og sendt ut.
Elin Yli Dvergsdal gjennomgikk programmet og arbeidsutvalget ga noen innspill.
- Det ble foreslått at Fredrik Frøen fra Folkehelseinstituttet burde bidra. Frøen skal følge
opp innspill til stortingsmeldingen. Det ble vurdert hvor dette bidraget burde settes inn,
kanskje man kan knipe inn litt på tid flere steder.
- Det ble foreslått at noen fra OUS burde delta i paneldebatten og at Tromsø
mineskadesenter burde være med på seminaret.
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Konklusjon:
NSG AU ga innspill til tema og til programmet, som skal justeres på tid slik at det blir plass både
til Fredrik Frøen og til Tromsø mineskadesenter. Programmet ferdigstilles og sendes ut til
arbeidsutvalget og til NSG og fagmiljøer nasjonalt.

3.

Status for nasjonal satsing/forskningsnettverk innen helsetjenesteforskning
Øystein Krüger orienterte og viste til historikken bak satsingen helsetjenesteforskning, og det
pågående nye initiativet. Utkast til grunnlagsdokument har nylig kommet, men dette
dokumentet bør vurderes prinsipielt og kanskje revideres før det kan legges fram for NSG. Det
er viktig å få frem at det er snakk om en nettverksstruktur slik at det ikke automatisk foreslås å
binde opp midler i regionene utover i Helse Sør-Øst som skal ha koordinatoransvar.
Arbeidsutvalget ga innspill til hvordan dette bør håndteres.
- Innholdet i notatet er godt, men man er tvilende til det foreslåtte virkemiddelet som er i
form av regionalt kompetansesenter.
- Det er ønskelig å samle innsatsen til de som arbeider med helsetjenesteforskning
fremfor å opprette nye stillinger.
- Man kan ikke pålegge samarbeidsorganene å opprette en organisering som er
annerledes enn for de andre satsingene.
Konklusjon:
Et forskningsnettverk innen helsetjenesteforskning bør organiseres på samme måte som for de
andre, bl.a. fordi det i utgangspunktet finnes tilgjengelige midler kun i den regionen som skal ha
ansvaret. Det må komme fram i notatet hvordan en nettverksstruktur kan fasilitere et nasjonalt
landslag. Øystein Krüger tar tilbakemeldingene fra NSG AU tilbake til skrivegruppen med tanke
på å få notatet med til neste møte i arbeidsutvalget og til NSG i november.

4.

Observatørstatus for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag NEM
May Britt Kjelsaas orienterte om at leder for NSG, Stig A. Slørdahl, arbeider med å få avklart
hvilke forventninger NEM har med tanke på anmodningen om observatørstatus i NSG.
Konklusjon:
Informasjon formidles til arbeidsutvalget i neste møte.

5.

Evaluering av NSGs forskningssatsinger
Forslag til mal for evaluering ble vurdert av arbeidsutvalget.
Det ble foreslått at også Unikard skal evalueres nå, sammen med Alvorlige psykiske lidelser og
NevroNor. Bakgrunnen for forslaget er at forarbeidet til satsingen startet for over tre år siden
og siden man er godt i gang vil det være en fordel for Unikard å bli synliggjort sammen med de
andre etablerte forskningssatsingene.
For NevroNor vil det kunne bli utfordrende å bli evaluert på denne måten, men de vil forsøke å
gjøre det beste ut av det.
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Konklusjon:
NSG AU ga innspill til mal for evaluering av forskningssatsingene i møtet, og ber sekretariatet
om å sende evalueringsskjemaet ut til NevroNor, Alvorlige psykiske lidelser og Unikard.

6.

Evaluering av NSG
NSG AU vurderte forslaget til evaluering av NSG og ga innspill i forkant av utsending til
medlemmer i NSG.
- Kategoriseringen av saker behandlet i NSG bør omfatte alle tilgjengelige referater, også
de fra 2005 og 2006.
- Man bør løfte frem «fanesakene» for NSG slik som etiske retningslinjer og nasjonale
satsinger.
- Det ble gitt konkrete innspill til de spørsmålene som var foreslått.

Konklusjon:
NSG AU ga innspill til selvevalueringen av NSG og til forarbeidet. Arbeidsutvalget ber
sekretariatet om å sende ut et revidert forslag til NSG AU og deretter til medlemmene i NSG i
henhold til tidligere vedtak.

7.

Aktuelle saker til NSG-møtet 2. november
Arbeidsutvalget gjennomgikk de foreslåtte sakene og ga innspill. Følgende saker er aktuelle:
1. Forskningsrådet informerer om mulighetene for midler til forskning som ligger i EØSavtalene, v/seniorrådgiver Alexandra Haugstad.
2. a) 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.
b) diskusjon om innspill fra HOD v/Maiken Engelstad om nasjonal samordning og
videreutvikling av bruken av HRCS i Norge.
3. Sak om kunnskapshull i helsetjenesten, basert på rapport fra Kunnskapssenteret som
synliggjør områder med forskningsbehov. Foreløpig tittel «Kunnskapshull i
helsetjenesten – synliggjøring av forskningsbehov».
4. Møteplan 2013 for NSG
Forslag til møtedatoer i 2013: Torsdag 2. mai og onsdag 6. november 2013. Datoene
legges fram for NSG.
5. Ledelse og sekretariatsfunksjon for NSG fra 2013
NTNU og Helse Midt-Norge ivaretar møtet i mai, men en annen region skal ivareta NSG
etter dette og for en periode på minst 2 år.
Flere tok til orde for at Helse Vest kan overta ledelsen fra høsten 2013.
6. Evaluering av NSGs forskningssatsinger.
7. Evaluering av NSG.
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8. Vurdering av om NEM skal få observatørstatus i NSG.
9. Helsetjenesteforskning – nasjonal forskningssatsing.
10. Stiftelsen norsk luftambulanse. Saken diskuteres på neste møte i arbeidsutvalget.
Konklusjon:

Det utarbeides forslag til saksliste for NSG-møtet som legges fram for arbeidsutvalget i
neste møte.
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