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: 3.10.2016
Tid: kl. 13.15-14.00
Sted: Telefonmøte.
Til stede: Nina Langeland, Arnfinn Sundsfjord, Per Morten Sandset og Henrik Sandbu

Sak nr.:
47/2016
Vedtakssak

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

48/2016
Vedtakssak

Godkjenning av referat fra NSG-AU 22.8. og ekstraordinært AU 6.9. 2016
Vedtak:
Referatet fra møtet 22.8. og 6.9. 2016 ble godkjent.

49/2016
Diskusjonssak

NSG-seminar 17. november
 Arbeidstittel på seminar er: «Samordning av helseforskning i universitetene og
helseforetakene – Veien videre»
 Agenda:
09:15 Innledning ved Anne Husebekk, rektor UiT Norges Arktiske Universitet og
leder av utvalget
09:45 Kommentarer ved statssekretærene Anne Grethe Erlandsen (HoD) og Bjørn
Haugstad (KD)
10:15 Pause
10:30 Kommenter ved universitetssykehus, RHF’ene og universitetene - foreløpig
bekreftet av Erlend Smeland, direktør for forskning, innovasjon og
utdanning ved OUS, Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO og Ernst Omenaas,
forskningssjef ved Helse Bergen.
11:15 Kort pause for omrigg – tid til å hente kaffe
11:20 Paneldiskusjon med spørsmål og kommentarer.
12:30 Lunsjbuffet
Fra diskusjonen:
 Henrik Sandbu er forhindret fra å delta på seminaret, Bjørn Gustafsson
inviteres derfor til å gi en kommentar på vegne av Midt Norge på rapporten.
Sekretariatet sender invitasjon.
 Leder av paneldebatten blir Nina Langeland og Per Morten Sandset.



50/2016
Diskusjonssak

Innretningen på agenda blir vurdert fortløpende dersom Husebekk-utvalget får
ny frist. Tema endres ikke.

Agenda til NSG-møtet 17. november
Tidspunkt: 13.30-17.00
1) Foreløpig agenda:
 Brukermedvirkning (1 time), hovedinnlegg med daglig leder i SAFO, Vigdis
Endal. Det settes opp tlfmøte med AS. og Vigdis Endal og Arne Lein for
utdyping av saken
2) NSG AU ønsker velkommen Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning til å
presentere seg: Nettverket har fått ny koordinator, Tove K. Nilsen, og hun og leder for
koordinerende enhet på Akershus universitetssykehus, Hilde Lurås, ønsker 10-15
minutter for å presentere seg og nettverkets nye planer for aktiviteter.
3) Arbeidsgruppen som har fått i oppdrag å nærmere beskrive retningslinjer for
forskningsnettverk i regi av NSG har hatt innledende samtaler og støtt på et par
prinsipielle spørsmål som dreier seg om nettverkenes finansiering og NSGs mulighet til
å delegere ansvar for nettverk til regionale samarbeidsorgan. Blant annet mener
Øystein Krüger at RHFenes strategigruppe må på banen for å instruere
Samarbeidsorganene, på lik linje må også de fire medisindekanene være enig om å
bidra økonomisk.
Det er et ønske fra arbeidsgruppen at disse tingene drøftes ved neste NSG møte før de
går videre med detaljbeskrivelse av Nettverkenes oppdrag, finansiering, rapportering
med mer.
Konklusjon pkt 3: Det er konsensus om at arbeidsgruppen kommer med et forslag til
retningslinjer for utlysning, godkjenning, finansiering, evaluering og varighet av NSGnettverk med utgangspunkt i de forslag som fremkom i NSG-rapporten «Evaluering av
forskningsnettverk», mai 2016 – før neste NSG-møte 17 november 2016.
Vi synes det er den beste måten for å få framdrift i saken. NSG møtes bare 2 x per år.
Det anses viktig å holde momentet rundt saken når det er kontinuitet i
representasjonen fram til høsten 2017.
Vi tror at avklaring av blant annet finansiering skjer best i en helhetlig behandling hvor
blant annet også problemstillinger knyttet opp evaluering fremkommer tydelig.
Finansiering er avhengig av hvilke forventninger og kriterier for «suksess» som tillegges
NSG-nettverk.

4) Andre saker til agenda?
Konklusjon pkt 4:
 Sekretariatet tar kontakt med Jannikke Ludt i Forskningsrådet og forespør om
det er aktuelt å legge fram status for arbeidet med «Sentre for klinisk
helseforskning»
 Mulig aktuell sak: Invitere K.G. Jebsen stiftelsen til diskusjon. Avventes ut fra
tid i programmet.
 Nina Langeland legger fram status for NIGH.

51/2016
Vedtakssak

Arbeidsgruppe og mandat for etablering av retningslinjer for NSG-nettverk
Bjørn Gustafsson har sagt seg villig til å lede arbeidsgruppen som skal se på
retningslinjer for etablering av NSG-nettverk. Bjørn kontakter medlemmene fra
arbeidsgruppen som evaluerte nettverkene for å forespørre om de vil sitte i den nye
arbeidsgruppen. Maria Henningsen er foreslått som sekretær for arbeidet.
Vedtak:
Det oppnevnes en arbeidsgruppe som skal følge opp rapporten etter evalueringen av
NSG-nettverkene og «utrede videre de foreslåtte endringene av retningslinjer for
etablering av nettverk» som fremkommer i evalueringsrapporten.
Tilsvarende sammensetning i denne arbeidsgruppen som for evalueringsrapporten.
Bjørn Gustafsson leder arbeidsgruppen og forespør de øvrige
arbeidsgruppemedlemmene om de stiller videre. Maria Henningsen er sekretær for
arbeidet.
Mandat
Vi viser til vedtak i sak 3/2016 i NSG-møtet 26. mai 2016 hvor det ble besluttet å
nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede de foreslåtte endringer av retningslinjer for
NSG-nettverk som fremkommer i evalueringsrapporten.
Arbeidsgruppen består av 1 medlem fra hver av de 4 helseregioner med 2
representanter fra henholdsvis universitet og helseforetakssiden. Dekan Bjørn
Gustafsson, NTNU, er arbeidsgruppens leder.
NSG ber arbeidsgruppen om å komme med et forslag til retningslinjer for utlysning,
godkjenning, finansiering, evaluering og varighet av NSG-nettverk med utgangspunkt i
de forslag som fremkom i NSG-rapporten «Evaluering av forskningsnettverk», mai
2016. Forslaget til nye retningslinjer vil bli behandlet på NSG-møtet i november 2016.
Forslaget sendes til NSG-sekretariatet senest mandag 7. november.

52/2016
Informasjonssak

Revidert mandat for Norsk Institutt for Global Helse (NIGH)
Mandatet og navn har vært på sirkulasjon i NSG med svarfrist 8.9. 2016. Det har ikke
kommet noen innvendinger til siste versjon av mandatet. Mandat og navn er således
vedtatt. UiB har tatt kontakt med aktuelle institusjoner for å konstituere seg.

53/2016
Diskusjonssak

Høring Husebekk-utvalgets rapport
Husebekkutvalget har fått forlenget sin frist til 30.11.16. Dette innebærer at
forankringsinstansene får en høringsrunde på rapporten.
Siste utkast til rapporten sendes ut innen 7. oktober, med frist for uttalelse til 21.
oktober. NSG-AU setter opp tlf-møte den 17.10. kl. 09.00-10.00. Sekretariatet sender
ut en mal med oversikt over anbefalinger der alle AU-medlemmer fyller inn sin
kommentar. Kommentarene returneres inne 12.10. til sekretariatet som sammenstiller
og sender i retur.

54/2016
Vedtakssak

Telefonmøter høsten 2016
Forslag til vedtak
Datoer og klokkeslett for telefonmøter høsten 2016 er:
 Mandag 17.10. kl. 09.00-10.00
 Mandag 31.10. Kl. 14.15-15.00

55/2016

Eventuelt
Temaet «innovasjon – samarbeid mellom universitet og helseforetak» som aktuelt for
mai-møtet eller et senere seminar.

