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

14.06.2011

Tid:

27. mai 2011 kl. 09.00 – 10.00

Sted:

Telefonmøte

Tilstede:

Gudmund Marhaug (møteleder)
Øystein Krüger
Mari Nes
Jan Alexander (for C. Stoltenberg)

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

Sekretariat:

May Britt Kjelsaas
Elin Yli Dvergsdal

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

Meldt forfall:

Hilde I. Nebb
John-Bjarne Hansen / A.Sundsfjord
Monica Nordtvedt
Baard-Christian Schem / Ernst
Omenaas

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

1.

Innkalling, saksliste og referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG 14.04.2011
Det ble vist til referat fra forrige møte, og til innkalling med vedlegg.
Det kom ingen kommentarer til referatet eller innkallingen.
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.
Referatet fra møtet i NSG AU 14.04.2011 ble godkjent.

2.

Referat fra NSG-møtet 4. mai 2011
Referatet ble summarisk gjennomgått.
Kommentarer til referatet fra deltakerne i NSG-møtet er tatt til etterretning.
Konklusjon:
Revidert referat fra møtet i NSG 4. mai 2011 godkjennes av arbeidsutvalget.
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3.
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Arbeidsgruppe/komité til seminar 2. november 2011
Tema for seminaret ble godkjent av NSG 4. mai og arbeidsutvalget skal nedsette arbeidgruppe/
komité. Forskningsrådet har allerede meldt inn Berit Nygaard. Komiteen skal bl.a. lage forslag til
program for seminaret og NSG AU diskuterte hvordan komiteen skal nedsettes. Sekretariatet vil
bistå i arbeidet og det bør maksimalt være 4 personer i komiteen. Både universitet og
helseforetak bør være representert.
Maiken Engelstad har allerede foreslått en ekstern foreleser, Mogens Hørder fra Syddansk
Universitet og NSS (Nationale Samarbeidsforum for Sundhetsforskning) som også leder et utvalg
om ”patientinndragelse i forskning”. Arbeidsutvalget diskuterte forslaget fra Maiken Engelstad.
Konklusjon:
 NSG AU er positiv til initiativet om Mogens Hørder. Mer informasjon om hans
virksomhet distribueres til arbeidsutvalgets medlemmer.
 Komiteen for seminaret nedsettes slik: a) Berit Nygaard fra Forskningsrådet, b) Øystein
Krüger foreslår en person fra Helse Sør-Øst og c) sekretariatet sender forespørsel til
aktuelle personer fra Helse Vest og Universitetet i Tromsø.

4.

Kreditering av vitenskapelige publikasjoner
Denne saken var oppe i NSG-møtet og det ble konkludert med at den nedsatte arbeidsgruppen i
Sør-Øst skal suppleres med 1-2 representanter fra andre regioner. Det gjenstår bare ett møte i
gruppen og Helse Sør-Øst v/Øystein Krüger har allerede forsøkt å rekruttere en person fra
helseregion Nord.
Konklusjon:
Helse Sør-Øst v/Øystein Krüger tar ansvar for å finne en person fra en annen region til siste
møte om kreditering av publikasjoner.

5.

Nestlederfunksjon i NSG og mandat for NSG
I mandatet for NSG står det et kort avsnitt om ledelse, men det er ikke presisert hvordan man i
praksis skal utpeke nestleder. Så langt har det vært slik at hele ledelsen og sekretariatet skifter
samtidig. I Midt-Norge er NSGs nestleder samtidig utpekt som leder for NSG AU, noe som
fungerer bra. Det ble stilt spørsmål om nestleder bør være fra en annen region, kanskje den
regionen som hadde ledelsen sist, for å sikre kompetanseoverføring og ivareta kontinuitet ved
skifte av ledelse. Saken ble diskutert.
Dagens mandat åpner ikke for dette og må i så fall endres. Kontinuiteten kan også ivaretas av
arbeidsutvalget, som ikke endrer sammensetning selv om ledelse og sekretariat skifter. Det kan
også presiseres at når det er universitetet som har ledelsen, kan foretaket ha nestleder som
samtidig leder arbeidsutvalget.
Konklusjon:
NSGs leder, Stig A. Slørdahl bør ta stilling til dette og eventuelt diskutere det med Bente
Mikkelsen som har ledet NSG gjennom flere år. Deretter kan man vurdere om mandatet bør
endres eller konkretiseres.
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