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Helse Midt-Norge RHF / St. Olavs Hospital HF
Helse Sør-Øst RHF
Norges forskningsråd
Helse Vest
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sekretariat:

May Britt Kjelsaas

NTNU / Helse Midt-Norge RHF (referent)

Forfall:

Nina Waaler Loland

Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene

1.

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
Innledningsvis ble det informert om at sekretariatet har undersøkt på nettsidene til NSS og
sendt forespørsel til Mogens Hørder vedr. rapport om brukermedvirkning i forskning, men har
ikke fått svar enda. Denne saken settes opp så snart rapporten har kommet.
Det kom ingen kommentarer til møteinnkallingen.
Kommentarer til referatet fra møtet i arbeidsutvalget 25. januar:
- Skisse til helsetjenesteforskning; denne er ikke godkjent i USAM i helseregion Nord
enda. Anne Husebekk informerte om at første møte i USAM er i mars. Det er satt ned et
arbeidsutvalg som skal vurdere skissen i forkant av møtet.
-

Baard-Christian Schem informerte om at saken skal opp i Samarbeidsorganet i Vest i
løpet av uka.

Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent. Referatet ble godkjent.

2.

Status for de nasjonale samarbeidsprosjektene (NASATS) - innstilling
Det ble orientert om status for de nasjonale samarbeidsprosjektene og at Forskningsrådet har
sendt ut innstillingen til alle Samarbeidsorganene.
Helse Sør-Øst og Helse Nord orienterte om at saken vil bli tatt på delegasjon i de respektive
samarbeidsorganene.
Samarbeidsorganet i Helse Vest har saken opp på møte i løpet av uka.
Samarbeidsorganet i Midt-Norge har godkjent innstillingen.
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Konklusjon:
Informasjon om status for innstillingen i de ulike regionene ble tatt til orientering.

3.

Rapporteringsrutiner for de nasjonale satsningene til NSG
Det ble vist til at det så langt ikke har vært noen etablert rapporteringsrutine for de nasjonale
satsningene. Spørsmålet er aktualisert ved at rapportering er nevnt i oversendelsesbrevet fra
Forskningsrådet. For de eksisterende satsningene rapporteres det gjennom eRapport i egen
region, men det bør vurderes å etablere en nasjonal rapporteringsrutine, spesielt for de nye
satsningene som har finansiering fra flere regioner. Aktuelle løsninger ble diskutert.
-

Det ble foreslått at Forskningsrådets rapportering er aktuell, siden rapportene vil ha
verdi ut over egen region.

-

De nye satsningene er tildelt gjennom Forskningsrådet og skal uansett rapportere dit.

-

Rapportene bør samles ett sted siden de er nasjonale.

-

Det er viktig at man ikke lager ekstra rapporteringsrutiner.

Konklusjon:
Arbeidsutvalget anbefaler at Forskningsrådets rapportering benyttes. Det bør ikke etableres en
rapporteringsrutine i tillegg.

4.

NSG – skal navnet endres til «Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning»?
Det vises til referatet fra NSG-møtet i november. Bakgrunnen for denne saken er dels en
pågående diskusjon om medisinsk forskning kontra helsefaglig forskning. Spesielt i Helse SørØst har man hatt en diskusjon om profesjonsbinding og forskning. Noen mener at helsefaglig
forskning er noe helt spesielt, men det er vanskelig å definere entydig. Samtidig er det vanskelig
å binde forskning til enkelte profesjoner. Også begrepet medisinsk forskning kan oppfattes som
profesjonsbundet.
Kanskje er det bedre å innføre et bredere begrep, og i så fall kan begrepet helseforskning
vurderes. I Danmark benyttes som kjent begrepet «sundhetsforskning». Det heter også
«helseforskningsloven», selv om man også bruker ordlyden medisinsk og helsefaglig forskning
inne i lovteksten. Spørsmålet ble diskutert.
-

Da helseforskningsloven ble laget, ble begrepet helseforskning akseptert.

-

Begrepet helseforskning kan kanskje bli diskutert i basalmedisinske miljøer.

-

Bør rette en henvendelse til HOD om dette selv om HOD på uformell basis har uttrykt
støtte til begrepet helseforskning.

-

Arbeidsutvalget støtter forslaget og mener det bør legges fram for NSG.

-

Forkortelsen NSG er innarbeidet og kan beholdes uansett.

Side 2 av 3

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig
forskning
Arbeidsutvalget (NSG AU)

Kontakt:
May Britt Kjelsaas
may.kjelsaas@ntnu.no
Elin Yli Dvergsdal
elin.y.dvergsdal@ntnu.no

Konklusjon:
Arbeidsutvalget for NSG mener at det er prinsipielt viktig at forskningen ikke profesjonsbindes
og ønsker å sette opp saken om endring av navn til «Nasjonal samarbeidsgruppe for
helseforskning» til møtet i mai. Saken bør underbygges med et notat. Det bør rettes en
henvendelse til HOD som en del av saksforberedelsen.

5.

NSG AU – utnevnelsesperiode og sammensetning
Helse Nord har meldt inn spørsmålet om gjeldende oppnevningsperiode for medlemmene i
arbeidsutvalget. Det står litt om det i mandatet, men det ble diskutert hva som er bakgrunnen
for utvalget av medlemmer.
-

Sannsynligvis er det mest pragmatiske årsaker til dette og tanken om at man ikke skal
ha overrepresentasjon. Det kan også ha vært av hensyn til størrelsen på NSG AU.

-

Ulogisk at Helse Nord ikke er med i NSG AU når de andre RHF-ene er det.

-

NSG AU har nå en mer aktiv rolle i forhold til møteforberedelser og det er viktig at man
oppnår konsensus.

-

Det kan vurderes om man skal legge opp til en slags rullering av medlemmer i AU.

-

Det bør fortsatt være en balanse mellom helseforetak og universiteter.

-

Man kan fortsatt ha to representanter fra store regioner (dvs både universitet og RHF).

-

NSG AU må ha legitimitet i NSG.

-

Det er uklart hvem NSG skal gi råd til - kanskje hele mandatet bør gjennomgås.

Konklusjon:
Hele mandatet for NSG inkludert sammensetningen av NSG AU gjennomgås med tanke på å
sette opp saken til neste møte i NSG. Sekretariatet lager et forslag til neste møte i NSG AU.

6.

Møteplan 2012 for NSG AU
Det var sendt ut en «doodle» til medlemmene i arbeidsutvalget med forslag til
møtetidspunkter.
Konklusjon:
Møteplan for våren 2012 blir:
- torsdag 22. mars kl. 10-11 (telefonmøte)
- fredag 20. april (fysisk møte, på Gardermoen)
- onsdag 23. mai kl. 11-12 (telefonmøte)
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