Nasjonal samarbeidsgruppe for
helseforskning i spesialisthelsetjenesten
Arbeidsutvalget (NSG AU)

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

Referat møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 13.6.2016
Tid: kl. 13.15-14.00
Sted: Telefonmøte
Til stede: Nina Langeland, Arnfinn Sundsfjord, Per Morten Sandset
Forfall: Henrik Sandbu
Sak nr.:
29/2016
Vedtakssak

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

30/2016
Vedtakssak

Godkjenning av referat fra NSG-AU 12.5. 2016
Vedtak:
Referatet fra møtet 12.5. 2016 ble godkjent.

31/2016

NSG-seminar 17. november
 Arbeidstittel: «Samordning av helseforskning i universitetene og
helseforetakene – Veien videre»
 Nytt AU møte etter rapporten til Husebekkutvalget er levert (30.9. 16).
NSG AU inviterer før sommeren noen hovedinnledere:
o Anne Husebekk
o RHF, UHR, (dekaner/direktører/instituttledere/klinikkledere):
 Gunnar Hovin (UHR) Erlend Smeland (RHF)
o HOD og KD: statssekretærer Anne Grethe Erlandsen og Bjørn
Haugstad
 Stipulert antall møtedeltakere er 60 – Sekretariatet melder tilbake til
hotellet innen 16.8.

32/2016

Definisjon av brukermedvirkning
Innspill fra NSG til sak på neste møte:
 Hvordan er god brukermedvirkning?
 Hvordan defineres brukernes rolle?
 Hva skal involveringen være/hva skal brukerorganisasjonene svare på?
Konklusjon:
Settes opp som tema (ca. 1 time) på NSG 17.11. Brukerrepresentant Arne Lein
involveres og utfordres til å komme med innspill. NSG AU ønsker å belyse ulike

erfaringer fra regionale og nasjonale søknadsarenaer og
brukerrepresentantenes egne erfaringer.
33/2016

Utredning av struktur for framtidige NSG-nettverk
Arnfinn Sundsfjord spør Bjørn Gustafsson om å lede den nye arbeidsgruppen
med de samme medlemmene som fra forrige gruppe. NSG AU utarbeider
mandat som tas på sirkulasjon og ferdigstilles høsten 2016

34/2016

Revidert mandat for Nasjonalt Nettverk for Global Helse
Nina Langeland har sendt oppdatert mandat etter innspill fra NSG 26.5.16.
Navn på nettverk ble diskutert på nytt i AU. Det besluttes å sende ut revidert
mandat på sirkulasjon til NSG, der det foreslås ulikt navn på norsk og engelsk
for å representere språktradisjoner. Nina formulerer en kort ingress til å sende
med mandatet. Sekretariatet administrerer høringen, frist settes til 1. juli.
Telefonmøter høsten 2016
Forslag til vedtak
Datoer og klokkeslett for telefonmøter høsten 2016 er:
 22. august kl. 14:15-15.00

35/2016
Vedtakssak

36/2016

Eventuelt
 Ingen merknader fra AU til NSG referatet fra 26.5. 2016

