Retningslinjer for nasjonale nettverk
Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i
spesialisthelsetjenesten (NSG)

Forslag fra arbeidsgruppen, november 2016

Bakgrunn
• Evaluering av seks nasjonale nettverk vedtatt etablert av NSG
gjennomført våren 2016
• Rapport lagt frem på møte i NSG mai 2016
• Samme arbeidsgruppe ble bedt av NSG bedt om å foreslå nye
retningslinjer høsten 2016:





Björn Gustafsson, NTNU (leder)
Eyvind Rødahl, UiB
Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF
Rune Sundset, Helse Nord RHF

• Mandat:
▫ 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 NSGrapporten «Evaluering av forskningsnettverk», mai 2016.

Prinsipielle utfordringer
• NSG er et partssammensatt rådgivende organ som ikke har
instruksjonsmyndighet overfor partene. Det er kun gjennom konsensus i
NSG at organet har utøvende innflytelse, men heller ikke slik konsensus kan
binde opp de enkelte partene.
• NSG har selv ingen budsjettmidler.
• Ikke alle samarbeidsorganene har beslutningsmyndighet i forhold til
tildeling av regionale forskningsmidler (f.eks. Helse Sør-Øst – kun
innstillingsrett)
• Samarbeidsorganene har i regionene udefinerte og ulike roller som
administrerende organ for utlysningsprosesser og for prosjekter og tiltak
som er finansierte av regionale forskningsmidler. I hovedsak blir
forskningsmidlene tildelt institusjoner (for eksempel helseforetak) som
«øremerkede» midler knyttet til spesifikke prosjekter og tiltak. Dette
gjelder også finansiering av nettverksstrukturer.
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Behovsidentifisering
• NSG kunngjør årlig behovsidentifisering
• Målgruppe: alle institusjoner representert i NSG
• Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og andre relevante
aktører bes om innspill
• NSG AU vurderer skisser og innspill, og gir anbefaling
om utlysning av midler til ett nettverk årlig, innen
spesifikt fagområde der behovet er stort
• Ansvar for utlysning, evaluering, tildeling og finansiering
gis til ett av fire regionale samarbeidsorgan

Behovskriterier
• Nettverket skal være tverregionalt forankret og
basert på nasjonal enighet om at det er behov
innenfor det aktuelle fagfeltet.
• Fagområdet skal ha behov for å få fylt
kunnskapshull
• Det skal være behov for styrket tverregionalt
forskningssamarbeid innen fagområdet
• Forskning innen det foreslåtte fagområdet skal være
politisk etterspurt

Utlysning og søknadsbehandling
• Administreres av ansvarlig samarbeidsorgan etter samme
modell som øvrige regionale utlysninger eller etter eget ønske
• Søknad og vedlegg sendes som .pdf til sekretariatet (evt.
enkelt nettskjema?)
• Vurdering i tverregional vurderingskomite:
• Personer innen relevante fagområder
• Brukerrepresentant
• Medlem med erfaring fra nettverksarbeid

• Vurderingskriterier:

• Nasjonale kriterier for kvalitet og nytte (RHF-ene)
• Grad av tverregionalt samarbeid
• Plan for formidling av nettverkets aktiviteter og forskning som utgår fra
nettverket.

Formelle krav til søknaden
• Midlene skal brukes til strukturer som skaper merverdi, ikke til
finansiering av enkeltprosjekter.
• Hver nettverkssøknad skal ha minst én deltaker fra hver region
• Brukermedvirkning skal være et absolutt krav og skal synliggjøres i
søknaden.
• Søknaden skal vise

▫ hvilke behov et slikt nettverk skal løse, og hvilken merverdi som
forventes
▫ hvilke konkrete aktiviteter som skal utføres
▫ i hvilken nettverkskonstruksjon disse aktivitetene skal skje
▫ hvem som skal ha ansvaret for hva

Etablering av nettverk
• Etter kvalitets- og nyttevurdering i tverregional
komite legges rangert tildelingsliste frem for
vedtak i det regionale samarbeidsorganet som
har ansvaret for utlysningen.
• Nettverkene mottar tildeling for tre år før
evaluering og eventuell videreføring i ytterligere
tre år (3+3).

Finansiering
• Det samarbeidsorganet som er tildelt ansvaret
av NSG, setter av 1 mill/år per nettverk
• Kritisk punkt: spleiselag UH-sektoren og
RHF-ene; 50/50 deling

Oppfølging
• Faglig og økonomisk rapportering til ansvarlig SO
årlig gjennom eRapport
• Avvik fører til opphør av finansering/andre
sanksjoner
• Ansvarlig samarbeidsorgan rapporterer videre til
NSG årlig
• Mål: selvfinansiert eller overflødig etter 3-5 år, evt.
forlengelse
▫ Maksimal funksjonstid skal ikke overstige 6-10 år

Evaluering
• Ekstern komité
• Kriterier (samme som våren 2016):
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Nettverkets formål og eventuelle prioriterte forskningsområder
Nettverkets oppbygging og struktur
Konkrete nettverksaktiviteter som finansieringen har bidratt til
Antall søknader fremmet til Norges forskningsråd, EU og andre internasjonale
finansieringskilder, og antall av disse som har fått tilslag. Beskrivelse av samtlige prosjekter
(abstract) og navn på nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
Etablering av nasjonale forskerskoler som resultat av nettverket
Plan for videreføring av drift dersom finansieringen fra regionale samarbeidsorgan skulle
opphøre
Antall felles tidsskriftspublikasjoner som utgår fra nettverkets prosjekter
De ti viktigste populærvitenskapelige formidlinger som utgår fra felles prosjekter i nettverket.
Grad av brukermedvirkning i nettverkets arbeid.
Internasjonale samarbeidspartnere tilknyttet nettverket (beskrivelse av bidrag, publikasjoner
og søknader)
Økonomi

Ansvarlig regionalt
samarbeidsorgan

NSG

Fagmiljøer:
skisse

Kunngjøring av
behovsidentifisering

Evaluering av skisser/innspill i
NSG en gang per år, på
bakgrunn av anbefaling fra AU
NSG

Identifisering av prioritert
fagområde og
ansvarsfordeling til ett av
fire regionale
samarbeidsorgan

Innspill
fra
relevante
aktører

Utlysning jfr. tematisk
område definert av
NSG

Tildeling etter vurdering
av tverregional komité

Faglig og økonomisk
oppfølging, årlig gjennom
eRapport

NSG
•

•
•
•
•
•

Administrerer prosess for utlysning, vurdering
og tildeling
Vurdering i tverregional komite
Gjør vedtak om tildeling i SO-møte
Finansiering: 1 mill/år pr nettverk
Ansvarlig for oppfølging og rapportering til NSG

Ansvarlig regionalt
samarbeidsorgan

Ansvar

Rapportering

•
•

Kunngjøring av behovsidentifisering
• Fagmiljøer
• Relevante aktører
• NSG’s medlemmer
Utpeker fagområde og ansvarlig SO
Evaluerer rapport fra SO årlig og
anbefaler/fraråder videreføring

Oppsummering –
arbeidsgruppens anbefalinger
• Prinsipiell diskusjon – endringer av
regelverk nødvendig?
• Hvis NSG-nettverk lar seg gjennomføre:
▫ NSG vurderer behov og gir anbefaling om
utlysning innen særskilt fagområde til ett
regionalt samarbeidsorgan årlig
▫ Enkel søknads- og tildelingsprosess
▫ Rapportering fra samarbeidsorganene til NSG
▫ Tett oppfølging av etablerte nettverk
▫ Begrenset levetid

