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Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 04.09. 2014
Tid: kl. 10:00 – 11:00
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Ernst Omenaas, Siv Mørkved, Robert Bjerknes, Frode Vartdal , Mari Nes, Nina Waaler
Øystein Krüger, Sekretariat for NSG.
Frafall: John Torgils Vaage, Sameline Grimsgaard, Camilla Stoltenberg,

Sak nr.:

Sak/merknad:

22-2014

Godkjenning av innkalling

Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.

23-2014

Videreutvikling av NSG
Status for arbeidet:
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
skulle deretter sendes de regionale samarbeidsorganene for innspill og
kommentarer.
Arbeidsutvalget diskuterte saken på møte 26. juni med utgangspunkt i utkast til
sak som var sendt ut på forhånd. Oppdaterte saksdokumenter ble så oversendt
til de regionale samarbeidsorganene for behandling med frist 1. oktober.
Innspillene skal diskuteres på møtet i NSG AU 10. oktober 2014.
Konklusjon:
NSG-AU tar statusrapporten til orientering.

24-2014

Oppfølging av nasjonale nettverk
Arbeid og oppfølging av de nasjonale nettverk har vært delt i to:
Del 1: Presentasjon av den sist etablerte nettverket innen
helsetjenesteforskning.
Del 2: De resterende NSG-nettverkenes statusrapportering.
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Del 1 ble behandlet i NSG-møte 8. mai, del 2 skal behandles i NSG-møtet i
november. Forslag til samlerapport skal legges frem for NSG i møtet 5.
november.
De ulike nettverkene fremhever ulike perspektiver ved sine virksomheter og det
er behov for å diskutere hvordan NSG ønsker å bruke disse rapportene
fremover.
Saksforelegget inneholder et forslag til samlerapport, alle enkeltrapportene i sin
helhet og samlerapporten fra oppfølgingen i 2012.
NSG AU diskuterte hvordan rapporten skal benyttes i vurderingene av
nettverkenes fremtid. NSG bør utfordres til diskusjon om nettverkenes framtid,
og er saksframlegg til NSG-møtet i november bør suppleres med at aktører med
ulike synspunkt utfordres til å holde innlegg på møtet.
Konklusjon:
Til møte 5. november skal det lages et saksfremlegg der evalueringsrapporten
presenteres. NSG-AU ønsker videre at NSG diskuterer nettverksstrukturenes
nåværende funksjon og fremtidig status. NSG-AU ber sekretariatet jobbe videre
med saksfremlegget og legge frem et endelig forslag for NSG -AU 10. oktober.
25-2014

NSG-seminar november 2014 -status
Arbeidsgruppen er nedsatt og ledes av Bjørn Grønli, innovasjonssjef HSØ RHF.
Han har med seg: Toril Nagelhus Hernes, professor og instituttleder
Universitetet i Trondheim, Tom Pike, direktør Credio og medlem av
strategigruppen i HO21, Hilde Lurås, direktør for forskning og innovasjon på
Ahus og medlem av strategigruppen i HO21.
Foreløpig programskisse er vedlagt.
Hotellet har kapasitet til å ta i mot 66 gjester til seminaret og NSG-AU må mene
noe om hvem som skal inviteres. Se vedlagt liste over institusjoner.
Konklusjon:
NSG-AU tar informasjon om programmet til orientering og ber arbeidsgruppen
og NSG-sekretariatet arbeidet videre med å ferdigstille NSG-seminaret
november 2014.

26-2014

Dagsorden til NSG-møte 5. november 2014.
Det er foreløpig ikke så mange saker på dagsorden til NSG-møtet 5. november.
Aktuelle saker er «Videreutvikling av NSG» og «Oppfølging av nasjonale
nettverk». Har NSG AU andre saker?
Konklusjon:
NSG-AU mener dagorden må holdes stram og har følgende forslag til større
saker til møte 5. november:
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•

Videreutvikling av NSG

•

Oppfølging av nasjonale nettverk

•

Presentasjon av «Langtidsplanen for forskning» ved HOD/KD, med fokus
på om planen innebærer en kurs- og strategiendring, og med en
utfordring til også å si noe om hvordan HelseOmsorg21-strategien skal
benyttes.

27-2014

Neste møte i NSG AU er satt til 10. oktober kl. 10-11.

28-2014

Eventuelt
Ingen saker ble meldt under eventuelt.

3

