Nasjonal samarbeidsgruppe for
helseforskning i spesialisthelsetjenesten
Arbeidsutvalget (NSG AU)

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

Innkalling til møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 12.05.2016
Tid: kl. 14.15 – 15.00
Sted: Telefonmøte. Ring (+47) 21 98 42 00 og benytt kode 1421 1421 for å logge deg på.
Innkalte: Nina Langeland, Arnfinn Sundsfjord, Per Morten Sandset og Henrik Sandbu

Sak nr.:
19/2016
Vedtakssak

Sak/merknad:
Godkjenning av innkalling
Konklusjon:
Innkallingen ble godkjent.

20/2016
Vedtakssak

Godkjenning av referat fra NSG-AU 25. februar 2016
Vedlegg:
 Referat fra møte 25. februar
Konklusjon:
Referatet fra møtet 25. februar ble godkjent.

21/2016
Vedtakssak

Arbeidsgruppe for oppfølging av nasjonale nettverk
Arbeidsgruppen oversendte rapport onsdag 11.5., på ettermiddagen til
sekretariatet. Rapporten ble videresendt til AU påfølgende morgen. Tre
medlemmer hadde ikke rukket å lese rapporten. Sekretariatet ble bedt om å
utforme forslag til vedtak som skal fremmes i NSG 26.5. Forslaget sendes på
sirkulasjon til AU fredag 13.5., med frist onsdag 18.5. kl. 12.00.
Konklusjon:
Sekretariatet utformer forslag til vedtak som skal fremmes i NSG 26.5.
Forslaget sendes på sirkulasjon til AU fredag 13.5., med frist onsdag 18.5. kl.
12.00.

22/2016
Vedtaksssak

Arbeidsgruppe for nasjonalt nettverk for global helseforskning
Vedlegg:
 Forslag til mandat

Arbeidsgruppen hadde oversendt forslag til mandat for Nasjonalt institutt for
global helse (NIGH) og tre møtereferater til leder av AU 11. april. Dette ble
ikke videresendt til sekretariatet og var dermed ikke blitt med innkallingen.
For fremtidige innsendinger bes det om at sekretariatet blir satt i kopi.

I og med at AU ikke hadde fått lest forslaget fra arbeidsgruppen gjorde Nina
Langeland en muntlig orientering:
 Arbeidsgruppen har hatt ett fysisk møte og to telefonmøter
 Mandat for NSG er brukt som mal for utforming av NIGH-mandat
 FHI og NORAD hadde mer ambisiøse målsetninger som også
inkluderer råd og faglige innspill utover forskning
 Det må diskuteres nøye hvor mange observatører som skal inn
 De som sitter i nettverket må ha beslutningsmyndighet og kunne
bruke fagmiljøene til å forberede saker
 Dekking av kostnader:
o Medlemmer dekker egne reiseutgifter
o Sekretariatet dekkes av institusjonen som er ansvarlig
o To administrative stillinger dekkes av UiB i første
sekretariatsrunde
o Årlige møter har ikke finansiering pdd. Alternativer er
deltakeravgift og søknad om støtte
Arbeidsgruppen har ikke levert saksfremlegg til det forslåtte mandatet, og
sekretariatet blir bedt om å utforme en kort beskrivelse til å følge saken i NSG
26.5.
Konklusjon:
Sekretariatet sammenfatter en kort innledning og forslag til vedtak som følger
med forslag til mandat fra arbeidsgruppen. Forslag til vedtak skal støtte
foreslåtte struktur og mandat.
23/2016
Vedtakssak

Saksliste for NSG-møtet 26.mai 2016
Vedlegg:
 Forslag til agenda.
Om agenda:
Forslag til agenda gjennomgås og justeres. Sekretariatet skriver forslag til
vedtak i sak 3 og 4 som sendes på sirkulasjon til NSG AU med frist 18. mai kl.
12.00. Etter dette sendes agenda ut til deltakerne. Sekretariatet setter også
opp klokkeslett for de ulike innleggene.
Praktisk:
Alle møtedeltakere er informert om å holde av følgende dato og klokkeslett til
møtet: 26.05., kl. 09.00 til kl. 17.30, sted: Radisson Blu Hotell Tromsø.
Radisson Blu er pdd. stengt pga. hotellstreiken. De som har booket
overnatting der vil bli kontaktet av hotellet dersom det enda er stengt den
25.5. I tilfelle hotellstreiken vedvarer flyttes også møte til campus, avgjørelsen
tas den 18. mai, slik at oppmøtested følger den endelige innkallingen. Det
besluttes at møtet skal avsluttes kl. 16.00, sekretariatet opplyser om
endringen til møtedeltakerne.
Det er 15 pers. påmeldt til middag den 25.5. og 21 pers. påmeldt til møtet.
Forfall: Marit Kirkevold (UHR – Helsefag) - vara kan heller ikke stille. For UHR
MNT-fag stiller vara Gro Johnsen. I tillegg stiller Helse Nord med to stk som
skal overta sekretariatsfunksjon i 2017 og NTNU med rådgiver som jobber på

nettverksevalueringen. I tillegg har vi tre inviterte foredragsholdere (ikke
iberegnet tallene ovenfor).
Forslag til konklusjon:
Møteinnkalling sendes i Outlook senest 18. mai.
24/2016
Orienteringssak

Løypemelding – Nasjonalt arbeid for å fjerne barrierer mellom UH-sektoren
og helseforetakene
Per Morten Sandset orienterer kort om framgangen i gruppen. Ny frist for
ferdigstilling av rapport er 30. september 2016. Det foregår nå arbeid i
nedsatte skrivegrupper.

25/2016
Orienteringssak

Orientering om nytt medlem
Pål Iden overtar som fast medlem for RHF Vest, Baard-Christian Schem.

26/2016
Vedtakssak

Nettsider NSG - Oppdatering
Nettsiden til Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i
spesialisthelsetjenesten (helseforsk.no) oppdatert, og Helsefak står som eier
av domenet frem til neste år. Eierskapet vil overføres fra sekretariat til
sekretariat. Løsningen skal være mer stabil enn den forrige, da vi nå har kjøpt
en webhotelløsning.
Siden vi har gått bort fra Helse- og omsorgsdepartementet sin løsning har vi
også vært nødt til å endre layout på siden. Dersom dere ikke er fornøyd med
layout kan det endres på, men på grunn av tidshorisont valgte vi å gå for en
enkel Wordpress-mal som ikke fremhever logo eller andre visuelle
kjennetegn.
Konklusjon:
De nye nettsidene til NSG beholdes med dagens forslag til layout

27/2016
Vedtakssak

Telefonmøter høsten 2016
Konklusjon
Det settes opp nytt telefonmøte for NSG AU mandag 13.6. kl. 14.30-15.15 for
å følge opp innspill fra NSG-møtet 26.5. Møteserier for høsten avklares på
dette møtet.

28/2016

Eventuelt
Ingenting til eventuelt.

