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

27.04.2011

Tid:

14. april 2011 kl. 10.00 – 11.00

Sted:

Telefonmøte

Tilstede:

Gudmund Marhaug (møteleder)
Øystein Krüger
Baard-Christian Schem
Ernst Omenaas
Mari Nes

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

Sekretariat:

May Britt Kjelsaas
Elin Yli Dvergsdal

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

Meldt forfall:

Camilla Stoltenberg
Hilde I. Nebb
John-Bjarne Hansen / A.Sundsfjord
Monica Nordtvedt

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Universitetet i Oslo
Universitet i Tromsø
Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene

Ikke møtt:

Frode Vartdal

Universitetet i Oslo

1.

Innkalling, saksliste og referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG 01.04.2011
Gudmund Marhaug viste til referat fra forrige møte, og til innkalling med vedlegg. Det kom ingen
kommentarer til referatet eller innkallingen.
En sak ble meldt til eventuelt: Bør det være en nestlederfunksjon i NSG?
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.
Referatet fra møtet i NSG AU 01.04.2011 ble godkjent.

2.

Nasjonalt satsningsområde - kreft
Arbeidsutvalget har fått tilsendt grunnlagsdokument av 07.04.2011 fra skrivegruppen for
kreftsatsningen. Det ble vist til prosedyren for nasjonale satsninger og grunnlagsdokumentet ble
diskutert. Dette er en foreløpig versjon; endelig versjon blir lagt fram for NSG. Den skisserte
satsningen synes noe smal, men siden kreftfeltet er så stort er det sannsynligvis en fordel å
spesifisere satsningen.
Konklusjon:
Det endelige dokumentet fremmes for NSG 4. mai og sendes til de regionale
samarbeidsorganene med eventuelle kommentarer fra NSG.
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Kreditering av vitenskapelige publikasjoner
Revidert versjon av notat etter forrige møte i NSG og etter innspill fra dekanmøtet i medisin er
tilsendt fra UHR. Samarbeidsorganet i Sør-Øst har nedsatt en egen gruppe som skal lage et
omforent forslag innen 25. juni og samarbeidsorganet i Nord har foreslått en nasjonal gruppe.
Samarbeidsorganet i Midt-Norge støtter notatet slik det foreligger, mens samarbeidsorganet i
vest ikke har noe nytt vedtak i saken. Også RHF-enes strategigruppe har et ønske om å ta opp
denne saken på nytt i august siden det har kommet en ny versjon.
Konklusjon:
Dette blir en orienteringssak i NSG i mai-møtet da saken ikke er ferdigbehandlet i RHF-enes
strategigruppe for forskning, samt av hensyn til arbeidsgruppen i Sør-Øst. Vedtak i saken vil
kunne bli fattet i NSG i november 2011.

4.

Tiltakspakke for å styrke norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram
Mari Nes orienterte om forslag om å etablere et formelt forum eller nettverk for å skape
engasjement omkring utlysningene innen 7. RP (health). Innspillet om å ta dette opp som sak i
NSG-møtet kom fra Maiken Engelstad. Forslaget fikk tilslutning i RHF-enes strategigruppe i møte
8. april, men bør også tas opp i NSG for å få synspunkter på om det er ønskelig med et slikt
forum eller nettverk. Forskningsrådet sender ut info til mange personer men får lite respons
tilbake. Tilbakemeldinger kommer først og fremst fra fakultetene, ikke fra helseforetakene. Det
bør derfor være noen kompetente personer som bidrar til å få større aktivitet i helseforetakene
og totalt sett.
Konklusjon:
Det er behov for mer struktur i EU-arbeidet og saken tas opp i NSG i mai, som vedtakssak. Mari
Nes utarbeider et mer konkret forslag, gjerne i samarbeid med Maiken Engelstad.
Saksframlegget beskriver utfordringen og kommer med løsningsforslag.

5.

Saksliste for NSG-møtet 4. mai
Noen av sakene ble diskutert i forrige AU-møte.
Til sak 4, NSG seminar. Forskningsrådet har meldt inn person til arbeidsgruppe, mangler forslag
fra flere. Medlemmene oppfordres til å sende inn forslag så snart som mulig.
Til sak 5, Nasjonale satsninger. Det ble diskutert hvem som skal orientere om de nasjonale
satsningene. Alvorlige psykiske lidelser: Ole Andreassen. Muskel-skjelett: Even Lærum. Øystein
Krüger forespør Lærum og Andreassen, samt noen som orienterer om kreftsatsningen.
Til prinsippdiskusjonen; Ernst Omenaas orienterte om utsendt forslag. Det kan være like greit å
legge slike satsninger inn i Forskningsrådet. Arnfinn Sundsfjord har foreslått at Helge Klungland
innleder til diskusjon da både Sundsfjord og Hansen er fraværende. Mari Nes vil si noe om
hvordan forskningsrådet kan se for seg å koordinere et slikt arbeid. Det bør avsettes 40
minutter til denne saken.
Til sak 6 publisering og kreditering; som vedtatt over. Sekretariatet formulerer forslag til
konklusjon inkludert status i hvert av samarbeidsorganene.
Til sak 7; Grete Strand fra Kunnskapssenteret er foreslått, sekretariatet sender forespørsel.
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Til sak 8, orientering om ECRIN; det foreslås at Ernst Omenaas orienterer.
Ny mulig sak til NSG-møtet ble meldt fra Helse Sør-Øst: En sak om dobbeltkompetanse.
Orientering og erfaringer. Øystein Krüger sender evt. et saksframlegg og navn på person som
skal orientere rett over påske.
Konklusjon:
Konklusjon på hvert enkelt punkt er skissert over. Sekretariatet utarbeider saksliste med
saksframlegg og sender ut innkallingen.

6.

Eventuelt
Det ble meldt en sak til eventuelt – bør man ha en nestlederfunksjon i NSG?
Saken ble meldt inn av Øystein Krüger. Det står pr i dag noe om dette i mandatet. Dersom dette
skal konkretiseres, bør det være noen fra universitet eller foretak? NSG blir sårbart når det går
så lang tid mellom møtene. Til det førstkommende møtet kan det uansett bli behov for at noen
står parat til å overta dersom Stig A. Slørdahl blir forsinket med fly.
Konklusjon:
Ernst Omenaas eller Baard-Christian Schem kan lede NSG-møtet i mai dersom det blir behov for
det. Endring eller konkretisering av mandatet kan tas opp som sak etter NSG-møtet.
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