Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
i spesialisthelsetjenesten
Arbeidsutvalget (NSG AU)

Kontakt:
Marita Pedersen
Marita.pedersen@uit.no
Elisabeth Dahlberg
Elisabeth.dahlberg@uit.no

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 25.02.2016
Tid: kl. 14:30 – 1515
Sted: Telefonmøte.
Til stede: Nina Langeland, Arnfinn Sundsfjord, Per Morten Sandset og Henrik Sandbu
Sak nr.:

Sak/merknad:

8/2016

Godkjenning av innkalling

Vedtakssak

Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.

9/2016

Godkjenning av referat fra NSG‐AU 14. januar 2016

Vedtakssak

Vedlegg:


Referat fra møte 14. januar

Konklusjon:
Referatet fra møtet 14. januar ble godkjent.

10/2016

Saksliste for NSG‐møtet 26.mai 2016

Diskusjonssak

Forslag til saker for NSG‐møtet 26.05. tas med i de videre AU‐møtene. Under
listes saker som pdd er aktuell for møtet. Navngitte personer med utheving har
allerede nå fått invitasjon til å holde innlegg, status på invitasjon i parentes.
1. Stig Slørdahl (ok) ‐ Nasjonalt arbeid for å fjerne barrierer mellom UH‐
sektoren og helseforetakene.
2. Bjørn Gustafsson (ok) ‐ Rapport evaluering av NSGs nasjonale nettverk (ref.
14/2015).
3. Nina Langeland (ok) ‐ Opprettelse av Nasjonalt institutt/nettverk for global
helseforskning (ref. 15/2015).
4. a) Maiken Engelstad (ok) ‐ Oppfølging av handlingsplanen for HO21. HOD
har hovedansvar for de fleste tiltakene. Diskutere de særlig
viktige/relevante punktene.
b) Regionene (hver region tar selv ansvar for hvem som legger fram) –
Hvordan jobbes det med HO21 i de ulike regionene (RHF/UH)
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5. Jesper Simonsen (ok) – 2 saker:
o Nasjonal status EU‐søknader og tilslag innen helseområdet.
o Forskningsrådet presenterer de første erfaringer med de nye
helseforskningsprogrammene i Forskningsrådet.
6. Per Morten Sandset (ok)– Nytt program for klinisk behandlingsforskning.
Det blir ny utlysning i samarbeid mellom RHF’ene og Forskningsrådet.
Utlysning kommer ca. juni med frist høsten 2016.
7. Tema for NSG‐seminar i november:
o Revidering av spesialistutdanningen for leger. NSG har en rolle for å
påse at forskningsbasert undervisning ivaretas.
8. Andre forslag fra regionene til møtet 26. mai:
o Dag Undlien inviteres til å presentere Nasjonalt konsortsium for
sekvensering og persontilpasset medisin.
o Johan Torgersen (Hdir) inviteres til å legge fram strategi for
persontilpasset medisin.
Konklusjon
Det begynner å bli et godt og omfattende program. Det er ønskelig å starte
møtet tidlig på morgenen. Sekretariatet sender ut «hold av datoen»‐epost og
forhører seg om hvor mange som har anledning til å være på møtet fra kl. 09.00
og hvor mang som evt. kommer opp til en enkel middag kvelden den 25.5.
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Nye medlemmer i NSG

Orienteringssak

UHR – Følgende er oppnevnt fra Universitets‐ og høyskolerådet:
Helsefag:
1. Medlem: professor Marit Kirkevold, forsker og avdelingsleder ved
Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn ved Det
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Kirkevold er også nestleder i
arbeidsutvalget for NFE‐HS. Epost: marit.kirkevold@medisin.uio.no
2. Vara: Monica Wammen Nortvedt, dekan ved avdeling for helse og
sosialfag, Høgskolen i Bergen, og professor II ved FoU‐avdelingen i
Helse‐Bergen. Epost: Monica.Wammen.Nortvedt@hib.no
Helserelevante MNT‐fag:
1. Medlem: Professor Fred Godtliebsen, statistiker og prodekan for
forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges
arktiske universitet. Epost: fred.godtliebsen@uit.no
2. Vara: Gro Johnsen, instituttleder ved Institutt for matematikk og
naturvitenskap, Det teknisk‐naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i
Stavanger. Epost: gro.johnsen@uis.no
OUS ‐ Følgende er oppnevnt fra Oslo universitetssykehus HF:
1. Medlem: Erlend B. Smeland, direktør forskning, innovasjon og
utdanning. Epost: ebs@ous‐hf.no
2. Vara: Lillian Kramer‐Johansen, assisterende forskningsdirektør. Epost:
lkjohans@ous‐hf.no
Konklusjon
Oppnevningen tas til etterretning

12/2016

Løypemelding – arbeidsgruppe for oppfølging av nasjonale nettverk
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Orienteringssak

«Arbeidsgruppen hadde et møte 22. januar hvor vi ble enige om videre tidsplan
og framdrift. Vi har nå ferdigstilt et rapporteringsskjema. Dette er nå sendt på
høring til kontaktpersoner for nettverkene og vil sendes til nettverkene formelt
mandag 15. februar med svarfrist 14. mars. Gruppen vil jobbe med svarene og
møtes for en gjennomgang i et heldagsmøte den 6. april.»

Arbeidsgruppen har også oversendt revidert mandat etter innspill fra NSG
november 2015.
Vedlegg:
Rapporteringsskjema
Revidert mandat (endringer markert med rødt)
Konklusjon
Orienteringen tas til etterretning
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Løypemelding – arbeidsgruppe for nasjonalt nettverk for global helseforskning

Orienteringssak

Muntlig orientering av Nina Langeland:
Arbeidsgruppen har hatt ett tlf.møte, gruppen er samstemt. Arbeidsgruppen
skal ha fysisk møte på Gardemoen den 3.3. Da skal forslag til mandat for
nettverket diskuteres.
Konklusjon
Orienteringen tas til etterretning

14/2016

Løypemelding – Nasjonalt arbeid for å fjerne barrierer mellom UH‐sektoren og
helseforetakene

Orienteringssak

Muntlig orientering av Per Morten Sandset:


Arbeidsgruppen er ikke kommet mye lengre og det er lite trolig at rapporten
kan leveres 31. mai. Det er store forventninger fra HOD og KD sin side, og de
er mer opptatt av at rapporten skal bli bra enn at fristen overholdes.



Skrivegruppe bestående av Helse Sør‐Øst og Midt beskriver nåsituasjon for
HF. Skrivegruppe bestående av UiT (UiB ikke med?) beskriver nåsituasjon
UH.

Konklusjon
Arnfinn og Nina diskuterer framdrift fra UH‐sektorens side med sine respektive
rektorer.

15/2016

Region sør‐øst sitt «problemnotat» vedr. nasjonalt arbeid for å fjerne
barrierer mellom UH‐sektoren og helseforetakene.

Diskusjonssak

Notatet er godt og ryddig. Det beskriver sentrale punkt som ikke fungerer
hensiktsmessig/oppleves som barrierer. Andre relevante dokumenter må gjerne
komme opp i NSG AU.
Vedlegg:
Notat til Nasjonal gruppe til vurdering i SOs referansegruppe

3

Konklusjon
Andre relevante dokumenter meldes fortløpende til NSG AU

16/2016

Nettsider NSG

Orienteringssak

Nettsidene til NSG er ustabil i den løsningen som brukes i dag. Det jobbes med
en permanent løsning som betyr å sette opp en ny nettside. Vevkoordinatoren
ved Helsefak utreder alternative løsninger for nytt nettsted. HODs avtale med
Webhuset varer til 16.11.2016. Det er estimert ca. en mnd arbeid med å sette
opp en ny side. Vi kan ferdigstille den nye siden før vi overfører domenet.
Kort oppsummert er problemet med å ha nettsiden slik den har vært: Innholdet
til nettsiden til NSG ligger på en virtuell server kjøpt hos Webhuset og som
kontrolleres av HOD, denne serveren er nå blitt ustabil av ukjent årsak. Per
Martin Hansen ved HOD sitter med alle tilgangene, samtidig som det ikke er
hans hovedoppgave å vedlikeholde den serveren. RHF’enes gruppe for strategi
for forskning har hatt samme løsning som NSG, men de har nå valgt å gå ut av
fellesløsningen med HOD og sette opp sin egen avtale med Webhuset. I deres
avtale har Webhuset ansvaret for serveren som databasen ligger på, og de
feilsøker og restarter ved behov. Dette kundeforholdet kan overføres fra
sekretariat til sekretariat. Pris ca. 2200 nok pr år. Det foreslås at NSG går for en
lignende løsning. I tillegg foreslås det at man beholder domenet helseforsk.no til
en tillegg i prisen på 300 nok pr. år for bytte av eier (ved overføring mellom
sekretariat)
Konklusjon
Sekretariatet jobber videre med skissert løsning
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Telefonmøter våren 2016

Orienteringssak

Datoer og klokkeslett for telefonmøter våren 2016 er:
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31.3. – kl.12.15‐13.00



12.5. – kl. 14.15‐15.00

Eventuelt
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