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Sak nr.:

Sak/merknad:

34-2013

Godkjenning av innkalling. Godkjenning av referat fra NSG AU møte 26.
september 2013
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent. Referatet fra møtet 26. september 2013 ble godkjent.
Det ble ikke meldt inn saker til under eventuelt.

35-2013

Status for seminar 7. november
Gro Anita Fonnes Flaten orienterte om status for arbeidet i arbeidsgruppen med
utgangspunkt i utsendt utkast til program. NSG AU var opptatt av at fagdagen
må bidra til innsikt i hvordan registrene generelt sett oppfyller intensjonen om
bidrag til pasientbehandling og forskning. Innleggene fra de registrene som er
bedt om å holde innlegg bør ha dette som utgangspunkt.
Konklusjon:
NSG AU ber om at intensjonen for fagdagen kommer klart fram i det videre
arbeidet med seminaret.

36-2013

Videreutvikling av NSG
NSG AU diskuterte saken med utgangspunkt i utkast til sak. Momentene som
kom fram på forrige møte i arbeidsutvalget ble ytterligere presisert. Ernst
Omenaas løftet også fram ett av forslagene fra evalueringen, at NSG bør være et
forum for å påvirke myndighetene i forskningsspørsmål.
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Innspillene fra diskusjonen innarbeides i saken til NSG-møtet 7. november. I
tillegg utfordres Baard-Christian Schem og Stig Slørdahl til å skrive kort om
møtet med statsråden.
Saken legges fram som diskusjonssak på møtet i november. Man tar sikte på en
vedtakssak på maimøtet i 2014.
Konklusjon:
Innspillene fra møtet innarbeides i diskusjonssaken som skal opp på møtet i NSG
7. november 2013.

37-2013

Henvendelse fra Kunnskapssenteret
Gro Jamtvedt har kontaktet sekretariatet med ønske om å orientere NSG om et
internasjonalt prosjekt initiert av OECD Global Science Forum vedr økt
samarbeid og bedre kvalitet i ikke-kommersielle kliniske studier. I prosjektet
leder Kunnskapssenteret en arbeidspakke om Comparativ effectiveness
research. Øyvind Melien fra Helsedirektoratet er involvert i initiativet, og andre
aktører er NIH, ECRIN, WHO, PCORI med mer.
Arbeidsutvalget ber sekretariatet kontakte Jamtvedt for å høre om dette er en
hastesak og om 10 minutters presentasjon er tilstrekkelig tid. Dersom hun har
mulighet il å stille den 7. november settes dette opp på programmet i stedet for
persontilpasset medisin som kan vente til 2014.
Konklusjon:
Sekretariatet tar kontakt med Jamtvedt for å avklare tidspunkt for
presentasjonen.

38-2013

Saker til møtet i NSG 7. november – oversikt
Sakslisten ble diskutert, jf. også forrige sak.
Konklusjon:
Arbeidsutvalget slutter seg til sakslisten med de mulige endringer som kom fram
på møtet.

39-2013

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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