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Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)
Referat fra møte i arbeidsutvalget
Godkjent 20.02.2012

Tid:

25. januar 2012 kl. 13.00 – 14.00

Sted:

Telefonmøte

Tilstede:

Siv Mørkved (møteleder)
Øystein Krüger
Mari Nes
Baard-Christian Schem

Helse Midt-Norge RHF / St. Olavs Hospital HF
Helse Sør-Øst RHF
Norges forskningsråd
Helse Vest

Sekretariat:

May Britt Kjelsaas
Elin Yli Dvergsdal

NTNU / Helse Midt-Norge RHF (referent)
NTNU / Helse Midt-Norge RHF

Forfall:

Monica Nordtvedt
(ny rep. neste møte)
Camilla Stoltenberg
Anne Husebekk
Frode Vartdal/Hilde Nebb

Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene

1.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Oslo

Innkalling, saksliste og referat fra møte NSG 2.november 2011
Ingen kommentarer til innkalling og saksliste for dette møtet.
Referatet fra møte i NSG 2.nov ble gjennomgått:
Baard-Christian Schem var ikke tilstede på NSG møtet 2.nov. Dette rettes opp i referatet.
Helse-Midt Norge og NTNU fortsetter med sekretariatet for NSG enda 1 år, til sommeren 2013.
Øystein Krüger kommenterte sak 21-2011 om adressering og kreditering. Det er en skrivefeil i
punkt 3. i vedtaket. Veiledningskrav skal være veiledningsforhold. Sekretariatet retter opp dette
i referatet.
Eventuelt sak 27-11b forslag om å endre navnet til NSG. Det ble fremmet ønske om at
medisinsk- og helsefagligforskning skal endres helseforskning. Danskene bruker begrepet
”sunhed” om all forskning innen medisin og innen helse. Det er fremmet ønsker om at NSG skal
hete Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning.
Det må være en formell prosess på å endre navnet til helseforskning. Det kan være utfordrende
å finne skillelinjene mellom helseforskning og helsefaglig forskning. Forskningsrådet
kommenterte at helseforskning er et ”romsligere” begrep, enn medisinsk og helsefaglig
forskning. Ved å bruke helseforskning blir forskningen ikke så profesjonsbundet. Mulig at også
forkortelsen bør endres. Sekretariatet tar kontakt med HOD angående endring av navn. Helse
Sør-Øst kan forberede sak til neste NSG møte, etter behandling i AU. Øystein Krüger utarbeider
et notat neste NSG AU, som etter behandling videreformidles til HOD. Sekretariatet sjekker ut
at det ikke er referanse for medisinsk- og helsefaglig forskning i lovverket.
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Neste møte i NSG blir på Rica Hell Hotel, Stjørdal, 3.mai. Øystein Krüger gjorde oppmerksom på
at dette møtet kolliderer med et møte med nasjonal profil Samhandlingsreformen.
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.
Referatet fra NSG møtet 2.november rettes opp i henhold til innkommende kommentarer.
Helse Sør-Øst forbereder en sak om navneendring av NSG, og sekretariatet for NSG undersøker
med HOD om en navneendring er mulig.

2.

Skisse til helsetjenesteforskning
På NSG-møtet ble det vedtatt en revidert prosedyre for Nasjonale satsninger. Denne blir nå tatt
i bruk, da NSG AU er bedt om å vurdere skissen for helsetjenesteforskning fra Helse Sør-Øst.
Arbeidsutvalget mener at skissen er god nok til å nedsette en skrivegruppe som skal utforme
grunnlagsdokumentet til en nasjonal satsning innen helsetjenesteforskning. Ambisjonen for
skrivegruppen er at dokumentet skal kunne fremlegges på NSG møtet 3.mai.
Arbeidsutvalget kommenterte at det bør stå noe i grunnlagsdokument som nevner det
nasjonale programmet som forskningsrådet har på helsetjenesteforskning. Skrivegruppen må
også forholde seg til den evalueringen helsetjenesteforskningen fikk i den nylige gjennomførte
fagevalueringen.
Helse Sør-Øst vil sende ut denne skissen til alle Samarbeidsorganene for å innhente navn til
skrivegruppe.
Konklusjon:
Arbeidsutvalget anbefaler skissen til nasjonal satsning på helsetjenesteforskning. Helse Sør- Øst
sender ut skissen til Samarbeidsorganene og ber forankring og om å få oppnevnt kandidater til
skrivegruppen.

3.

Tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling
NSG AU er bedt om å vurdere om denne rapporten kan legge frem på neste NSG møte.
Tiltaksplanen kan settes opp som diskusjonstema på neste NSG møte. Helsedirektoratet kan
komme og legge frem tiltaksplanen.
Konklusjon:
Arbeidsutvalget anbefaler at denne tiltaksplanen blir satt opp på sakslisten til NSG møtet 3.mai
som diskusjonssak.

4.

Møteplan 2012 for NSG AU
Det ble avklart at neste møte blir telefonmøte den 20.feb. kl.10.00-11.00
Sekretariatet finner nye datoer for det fysiske møtet i april.
Konklusjon:
Forslag til møteplan for NSG AU settes opp av sekretariatet og det sendes ut en Doodle på de
øvrige møtetidspunktene.
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