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

05.10.2011

Tid:

27. september 2011 kl. 09.00 – 10.00

Sted:

Telefonmøte

Tilstede:

Gudmund Marhaug (møteleder)
Øystein Krüger
Mari Nes
Camilla Stoltenberg
Baard-Christian Schem
Anne Husebekk
Frode Vartdal

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

Sekretariat:

May Britt Kjelsaas
Elin Yli Dvergsdal

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

Forfall:

Monica Nordtvedt

Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene

1.

Innkalling, saksliste og referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG 27.05.2011
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 27.05.2011 ble godkjent.

2.

Seminar 2. november 2011
Tema er ”Private aktørers rolle i medisinsk og helsefaglig forskning”, og seminarkomiteen har
sitt første møte fredag 30. september. Anne Husebekk leder denne komiteen.
Professor Mogens Hørder fra NSS (som tilsvarer NSG) er allerede invitert.
NSG AU diskuterte seminarets mulige innhold for øvrig og bl.a. i forhold til nasjonalt MS-register
i Bergen og kommersielle aktører. Man kom imidlertid fram til at dette ikke passer helt inn i det
planlagte seminaret selv om problemstillingen er viktig. Seminaret bør heller ha fokus på hva
som er hensikten med NSG og innspill fra de store organisasjonene, som Kreftforeningen og
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.
Konklusjon:
De frivillige organisasjonene bør utfordres til å si noe om sin strategi og hvilket bidrag de har til
norsk forskning.
Mari Nes avklarer hva Mogens Hørder skal snakke om, og holder kontakt med komiteen.
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Kreditering av vitenskapelige publikasjoner
Denne saken har tidligere vært behandlet i NSG og i RHF-enes strategigruppe for forskning i
flere omganger og skal på nytt opp i NSG 2. november. I siste møte i RHF-enes strategigruppe
ble det vedtatt at det nye forslaget skal behandles i alle de regionale samarbeidsorganene før
NSG-møtet. Flere av samarbeidsorganene har behandlet saken og med ulikt utfall. Helse Nord
og Helse Sør-Øst vil vedta forslaget uten anmerkninger mens Helse Vest og Helse Midt-Norge
var mer skeptiske til den nye pkt 4 som var tatt inn i forslaget, der mente man at pkt.1,2 og 3
var dekkende.
NSG AU diskuterte det konkrete forslaget. Hva er nødvendig og vesentlig bidrag? Også det med
ansettelsesforhold kan være forvirrende. Punkt 4 står heller ikke i motsetning til de andre tre
punktene. Det er også gjort andre justeringer i pkt 1,2 og 3.
Det ble diskutert hvordan dette skal legges fram for NSG og om NSG bør vedta NSG pkt 4. Alle
er enige i de tre første punktene, mens pkt 4 er en beskrivelse av hvordan man kan håndtere
dette mellom UH/HF. NSG må bestemme om dette skal være med.
Konklusjon:
RHF-ene har allerede stilt seg positive til de justeringene som er gjort i pkt 1-3. Det bør derfor
legges fram to alternative forslag til vedtak overfor NSG; hvor det ene alternativet er pkt 1-3 og
det andre alternativet er pkt 1-4. Sekretariatet utformer vedtaksforslagene.

4.

Møteplan for NSG og NSG AU
Forslag til møteplan for NSG ble diskutert. Planen skal legges fram for NSG 2. november.
Torsdag 3. mai 2012 er allerede bestilt på Rica Hell.
Torsdag 1. november 2012 viser seg å kollidere med Helse i Utvikling. Foreslår derfor en annen
dato, torsdag 8. november.
Sekretariatet lager forslag til møteplan for arbeidsutvalget.
Konklusjon:
Møteplan for NSG i 2012 legges fra for NSG 2. november. Torsdag 3. mai og torsdag 8.
november blir foreslått.
Forslag til møteplan for NSG AU settes opp av sekretariatet og det sendes ut en Doodle.

5.

Andre mulige saker til NSG-møtet
-

Ledelse og sekretariat for NSG for andre halvdel 2012, når skal det tas opp?
Dette bør opp på NSG-møtet 2. november. Helseregion Midt-Norge tilbyr seg å ha
ledelse og sekretariat i ett år til.

-

Nasjonale satsninger
Både kreftsatsningen og muskel-skjelett er i prosess. Dersom disse realiseres, kan det
da vurderes å be NSG om å delegere videre prosess til arbeidsutvalget? Det kan for
eksempel tenkes at det kommer et initiativ om helsetjenesteforskning. Kanskje NSG kan
delegere til arbeidsutvalget å legge en slik skisse til grunn og sende den til
samarbeidsorganet for å kunne etablere en skrivegruppe? NSG har jo i utgangspunktet
et problem med framdrift da det er bare to møter i året.
Arbeidsutvalget støtter dette og ber Helse Sør-Øst v/Øystein Krüger om å utarbeide en
konkret sak til neste møte i AU (12. oktober).
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-

Generelt kan man be ansvarlig region om å orientere om status for sine nasjonale
satsninger. Må komme konkret tilbake til hva de skal rapportere på.

-

Forskningsrådets utlysning med midler fra RHF-ene bør det også orienteres om,
Forskningsrådet gjør dette.

-

Det er også ønskelig med en diskusjon om prinsipielle grenseoppganger ift hva som er
flerregionalt samarbeid og hvem som kan motta støtte.

-

Fortsatt er det rom for flere saker selv om det er halv dag. Dersom noen i
arbeidsutvalget har saker som bør legges fram for NSG må disse sendes til sekretariatet
før 12. oktober.

-

Leder for arbeidsutvalget tar opp spørsmålet om nestlederfunksjon overfor leder av
NSG.

Neste møte:
Møtet avholdes på Gardermoen 12. oktober kl. 10-13, lunch kl. 13.
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