Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Kontakt:
may.kjelsaas@ntnu.no
Tlf. 918 97 793

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

05.04.2011

Tid:

01. april 2011 kl. 09.00 – 10.00

Sted:

Telefonmøte

Tilstede:

Gudmund Marhaug (møteleder)
Øystein Krüger
Arnfinn Sundsfjord (for JB Hansen)
Mari Nes

Helse Midt-Norge RHF / St. Olavs Hospital HF
Helse Sør-Øst RHF
Universitet i Tromsø
Norges forskningsråd

Sekretariat:

May Britt Kjelsaas
Elin Yli Dvergsdal

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

Meldt forfall:

Camilla Stoltenberg

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Ikke møtt:

Monica Nordtvedt
Hilde I. Nebb/Frode Vartdal
Ernst Omenaas/Baard Chr. Schem

Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene
Universitetet i Oslo
Helse Vest RHF

1.

Innkalling, saksliste og referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG 15.03.2011
Gudmund Marhaug viste til innkalling med vedlegg. Det kom ingen kommentarer til innkalling eller
saksliste. Ingen saker ble meldt til eventuelt.
Kommentarer til referatet fra møtet 15.03.2011:
Til sak 3 om Unikard; ingen kommentarer til at Grete Tell blir oppnevnt som representant til fagrådet
for Unikard, som foreslått av folkehelseinstituttet.

Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.
Referatet fra møtet i NSG AU 15.03.2011 ble godkjent.

2.

Ghost writing, oppfølging av sak i NSG og arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har fått tilsendt forslag til etiske retningslinjer fra Jørund Straand som følge av
vedtak i NSG. Forslaget er redaksjonelt bearbeidet i sekretariatet som vedtatt i forrige møte.
Saken skal tilbake til NSG for vedtak og skal også sendes ut til samarbeidsorganene. Begrepet
ghost writing ble diskutert med tanke på eventuell norsk oversettelse, men det ble ikke
konkludert med hensyn til dette.
Konklusjon:
Saken sendes til samarbeidsorganene og fremmes som sak 4. mai i NSG. Vedtaksformulering til
NSG-møtet formuleres som en oppfordring eller anmodning.

Side 1 av 3

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

3.
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Muskel/skjelett – nasjonal satsning
Øystein Krüger orienterte om initiativ fra Helse Sør-Øst og om utsendt forslag til nasjonal
satsning på muskel-skjelett. Saken må nå behandles i henhold til vedtatt prosedyre og da vil det
vise seg om man kommer til enighet i de andre regionene slik at en nasjonal satsning kan
realiseres. Arbeidsutvalgets medlemmer syntes det var et godt og tverrfaglig notat.
Konklusjon:
NSG AU har mottatt skisse til nasjonal satsning på muskel-og skjelettlidelser og saken skal
behandles i de regionale samarbeidsorganene i henhold til NSGs vedtatte prosedyre.
Sekretariatet er ansvarlig for utsending til regionene. Samtidig skal det orienteres om denne
saken i NSG-møtet.

4.

Helsetjenesteforskning – nasjonal satsning
Arnfinn Sundsfjord orienterte og det ble referert til vedtaksforslag fra USAM. Det er tidligere
avklart at man ikke ønsker å lede en nasjonal satsning på helsetjenesteforskning. Med dagens
mandat for arbeidet ønsker ikke fagmiljøene å delta. Selv om miljøene i helseregion Nord ikke
ønsker å bidra i denne omgang, er det ønskelig å holde døra på gløtt dersom noen andre
regioner ønsker å fremme nytt saksgrunnlag. Helse Sør-Øst har allerede meldt at de er
interessert i å overta ansvaret for satsningen på helsetjenesteforskning. Det er også fritt frem
for andre regioner å melde sin interesse for å overta. Saken ble diskutert.
Konklusjon:
a) NSG AU har fått tilbakemelding fra USAM som ikke ønsker å videreføre arbeidet med
satsningen på helsetjenesteforskning, og andre regioner står derfor fritt til å overta.
Som med muskel-skjelett kan andre fagmiljøer oppfordres til å ta initiativ.
b) Det skal orienteres om status for satsningen helsetjenesteforskning i NSG-møtet 4. mai.
c) Det vil bli lagt opp til en prinsipiell debatt om nasjonale satsninger og denne debatten
tas før orientering om status for helsetjenesteforskning.
d) Sekretariatet bearbeider denne saken noe til neste møte i arbeidsutvalget.

5.

Mini HTA
Det ble vist til epost fra Kunnskapssenteret og saken ble diskutert.
Konklusjon:
NSG AU har drøftet saken. På nåværende tidspunkt er ikke dette en aktuell sak for NSG, men
heller for RHF-enes strategigruppe for forskning. Arbeidsutvalget oppfordrer derfor
Kunnskapssenteret til å oversende saken til strategigruppen.
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Saksliste for NSG-møtet 4. mai
Et foreløpig utkast til saksliste ble diskutert. Arbeidsutvalgets medlemmer ga innspill på
følgende saker:
- Sak 3 om ghost writing; OK som foreslått
- Sak 4 om tema for NSG-seminar i november; utgangspunktet er Kreftforeningens
initiativ, men seminaret bør være bredt og helhetlig og omfatte både frivillige
organisasjoner, næringsliv og andre private aktører. Omfanget bør belyses, kanskje
NIFU kan bidra med oversikt.
- Sak 5 om nasjonale satsninger; Mari Nes orienterer om NevroNor. Midt-Norge ansvarlig
for å finne noen som orienterer om Unikard. Ole Andreassen eller en annen fra Sør-Øst
bør orientere om alvorlige psykiske lidelser. Øystein Krüger finner person som
orienterer om muskel-skjelett og kreftforskning. Helsetjenesteforskning tas til slutt etter
prinsipiell diskusjon. Representant fra Nord orienterer. Til den prinsipielle diskusjonen;
Forskningsrådet holder siste innlegg.
Konklusjon:
a) Til sak 4 om seminar i november bes medlemmene i NSG AU om å foreslå personer til
en arbeidsgruppe og forslag til program. Forslagene meldes til sekretariatet i forkant av
neste møte.
b) Til sak 5 om nasjonale satsninger; sekretariatet reviderer sakslista, foreslår
formuleringer og sender ut til neste møte i NSG AU. Sekretariatet sender en påminnelse
til Ernst Omenaas om å koordinere innleggene til den prinsipielle diskusjonen.
c) De øvrige sakene diskuteres i arbeidsutvalgets møte 14. april.
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