Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
Arbeidsutvalget (NSG AU)

Kontakt:
Sølvi Lerfald
solvi.lerfald@helse-bergen.no
Gro Anita Fonnes Flaten
Gro.anita.fonnes.flaten@helsebergen.no

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG
Tid:

2. september 2013 kl. 10.00-11.00

Sted:

Telefonmøte

Tilstede:

Ernst Omenaas (møteleder)
John Torgils Vaage
Sameline Grimsgaard
Jan Alexander
Nina Waaler

Helse Vest RHF/UiB
Helse Sør-Øst RHF
Universitetet i Tromsø
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene

Sekretariat:

Sølvi Lerfald
Gro Anita Fonnes Flaten

Helse Vest (referent)
Helse Vest (referent)

Forfall:

Frode Vartdal
Siv Mørkved
Mari Nes

Universitetet i Oslo
Helse Midt/St. Olav
Norges forskningsråd

Sak nr.:

Sak/merknad:

20-2013

Godkjenning av innkalling og referat fra NSG AU møte 6. juni 2013
Det kom ingen merknader til møteinnkallingen eller referatet fra forrige møte i
NSG AU.
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent. Referatet fra møtet 6. juni 2013 ble godkjent.

21-2013

Sammensetning og lederskap av NSG-AU
På bakgrunn av at Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen har overtatt ledelsen
av NSG, skal NSG AU vedta ny sammensetning av AU. Sammensetningen av NSG
AU er nedfelt i mandatet, hver region/institusjon stiller med en representant
bortsett fra Sør-Øst som stiller med to representanter – en fra helseforetaket og
en fra universitetet. Påtroppende ledelse ønsker at både Helse Vest og UiB skal
være representert i AU. Bakgrunnen for dette er at de to institusjonene vil dele
på å lede møtene. Det foreslås derfor at prodekan Robert Bjerknes blir UiBs
representant i AU, mens forskningsleder Ernst Omenaas går inn som leder.
Sameline Grimsgaard går inn som vara for Anne Husebekk. Endringer i
representasjonen for Helse Nord/UNN skal formelt behandles i USAM
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(universitetssamarbeidet). Formell representasjon vil derfor komme på plass
etter slik håndtering av saken.
Det bes om at andre endringer i representasjon meldes til sekretariatet.
Konklusjon:
NGS AU vedtar ny ledelse og sammensetning av arbeidsutvalget.

22-2013

Møtedatoer NSG AU 2013 og NSG 2014
NSG AU ble enige om følgende møtedatoer for NSG AU høsten 2013:
 26. september (telefonmøte), kl. 08:00 – 09.00
 17. oktober (fysisk møte, Gardermoen), kl. 16.00 – 18.00
 5. desember (telefonmøte), kl. 10.00 – 11.00
Det var enighet om følgende møtedatoer for NSG i 2014:
 Torsdag 8. mai 2014, Bergen
 Onsdag 5. november fra kl. 12.00 – seminar, og dagsmøte torsdag 6.
november (tentativt 8.30 – 14.00), Gardermoen
Konklusjon:
Møtedatoene for 2014 ble vedtatt.

23-2013

Oppfølging av seminar 7. november - arbeidsgruppe
Tema for seminaret blir «Bruk av kvalitetsregistre til forskningsformål, ut fra
samtykke og juridiske forhold» (arbeidstittel).
NSG AU foreslår følgende personer i arbeidsgruppen:
 Marta Ebbing fra Folkehelseinstituttet (medisinsk fødselsregister)
 Trine Magnus fra SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering)
som har servicefunksjon for alle registrene
 John Torgils Vaage, NSG AU
 Gro Anita Fonnes Flaten, sekretariatet
Sekretariatet følger opp med forespørsler til de foreslåtte medlemmene.
Camilla Stoltenberg har tilbudt seg å holde innlegg på seminaret. Nytt forslag til
helseregisterlov er ute på høring, og det kan være aktuelt å ha med noen som
jobber med dette (datatilsynet, HOD, personvernombud i en eller flere
forskningsinstitusjoner). Andre aktuelle instanser som kan bidra er SKDE og
Kreftforeningen.
Konklusjon:
Arbeidsgruppen ber sekretariatet om å forespørre de foreslåtte kandidatene.
NSG AU foreslår at Martha Ebbing blir spurt om å lede arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen jobber videre med program og foredragsholdere. Status for
arbeidet legges fram på neste møte i NSG AU.
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24-2013

Presentasjon av NorBioImaging
Professor Ole Sejersted ved UiO har kontaktet sekretariatet med ønske om å
gjøre rede for organisasjonen og arbeid både nasjonalt og mot EU for å bli med i
EuroBioImaging. NorBioImaging har sitt mandat og oppnevning fra
universitetene og universitetssykehusene.
Konklusjon:
Professor Ole Sejersted inviteres til å orientere om NorBioImaging på møtet 7.
november.

25-2013

Dekning av kostnader for brukerrepresentanter
Sekretariatet har fått henvendelse fra daglig leder Vigdis Endal i SAFO
(Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner):
«Når det gjelder SAFO, har vi en administrasjon bestående av en og 1/3 stilling.
Reiseutgifter til et møte i NSG er i år en stor andel av vårt reisebudsjett totalt
sett. Jeg ser de offentlige instansene som er med i NSG kan ha mulighet til å
dekke egne kostnader. Situasjonen for oss er nok annerledes. Vi har mange
representanter i NAV, Statped, de regionale helseforetakene mfl. Det er i alle
tilfellene eierne av de fora vi deltar i som dekker kostnadene. Vi håper også at
NSG vil finne en løsning for dette.»
Arbeidsutvalget drøftet henvendelsen og foreslår at den regionen som har
ledelse og sekretariat for NSG dekker kostnadene for brukerrepresentasjon.
Ettersom beslutningen på sikt får økonomiske konsekvenser for flere
institusjoner/organisasjoner enn dem som er representert i NSG-AU bør saken
også drøftes i NSG.
Konklusjon:
Sak om dekning av kostnader for brukerrepresentasjon legges frem for NSG.
NSG-AU anbefaler at den regionen som har ledelse og sekretariat for NSG
dekker kostnadene for brukerrepresentasjon.

26-2013

Saker til møtet i NSG 7. november – oversikt
NSG AU har allerede besluttet at følgende saker skal behandles på møtet 7.
november:
 Videreutvikling av NSG (diskusjonsnotat legges fram på neste NSG AUmøte)
 Stiftelsen Norsk Luftambulanse (Sameline Grimsgaard lager
diskusjonsnotat til neste møte i NSG AU)
 Brukermedvirkning i forskning
 UHR publiseringsutvalg
 Møteplan 2014 for NSG
I tillegg kommer sakene 24-2013, 25-2013 og 27-2013:
 Presentasjon av NorBioImaging
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Dekning av kostnader for brukerrepresentanter
Presentasjon av norsk deltagelse i EUs 7. rammeprogram innenfor
helse.
Faste orienteringer fra KD og HOD kommer også på sakslisten. Se foreløpig
saksliste vedlagt.

27-2013

Eventuelt
 Mari Nes minnet i e-post til sekretariatet om at NSG-AU tidligere har
besluttet at tall på norsk deltakelse i EUs helseforskningsprogram (7.
rammeprogram) skal presenteres på høstens NSG-møte. Tallene for
hele perioden (7 år) er nå klare.
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