Nasjonal samarbeidsgruppe for
helseforskning i spesialisthelsetjenesten
Arbeidsutvalget (NSG AU)

Kontakt:
Kristina Lindstrøm
Kristina.lindstrom@helse-nord.no
Helen Sagerup
Helen.sagerup@unn.no

REFERAT fra møte i arbeidsutvalget for NSG
Dato: 17.10.2017
Tid: kl. 16.30 – 17.30
Sted: Telefonmøte
NSG AU:
Siv Cathrine Høymork, Helse Nord RHF (leder NSG)
Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF
Björn Gustafsson, NTNU
Per Bakke, UiB

Sak nr.:
24/2017

Sak/merknad:
Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjennes.

25/2017

Godkjenning av referat fra NSG AU
Vedtak: Godkjent referat fra møte 07.09.2017 tas til orientering.

26/2017

Program for NSGs seminar. Agenda NSG- møte 16.november 2017
a) Program for NSGs seminar 10.00 – 13.00
Program for seminaret ble sendt ut 6. oktober. Frist for påmelding 9. november.
Sekretariatet sender ut en påminnelse til NSG og relevante nettverk i begynnelsen av
november.
b) Agenda til møte i NSG 14.00 – 17.00
AU gikk gjennom forslag til agenda og har følgende merknader:
Sak 17 Nasjonale forskningsnettverk. Se AU-sak 27/2017.
Sak 18 Lov om organisering av forskningsetisk arbeid.
Øystein Krüger sjekker om Kari Bjørke fra KD kan komme i møtet og orientere. Ev.
andre fra KD.
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Sak 20 Husebekkrapporten
Det første møtet i Samarbeidsforum mellom universiteter og helseforetak ble avviklet
28. august, som en konkret oppfølging av Husebekkutvalgets anbefalinger. Det er av
stor verdi at NSG er oppdatert om hvilke saker som diskuteres i forumet, og AU
foreslår at HOD forespørres om å gjennomgå referatet. Dette vil gi departementene
anledning til å orientere om hvilke oppdrag som er gitt, og på hvilke områder det er
ønskelig med innspill fra NSG. Og tilsvarende kan NSG ta opp til diskusjon aktuelle
problemstillinger som ønskes tatt inn i prosessen videre.
Tittel på saken endres iht. sakens innretning.
Sak 22 Overføring av ledelse og sekretariat i NSG
Helse Sør-Øst overtar ledelse og sekretariat i 2018, deretter UiO i 2019. Sekretariatene
setter av tid til et innledende møte (26.okt.) om overføringsarbeidet.
Vedtak:
HOD forespørres om å gjennomgå referat fra møtet i tverrsektorielt samarbeidsforum
og spesielt peke på områder hvor departementene ønsker innspill fra NSG. Det settes
av tid til åpen diskusjon i møtet etter departementenes innledninger.
Referatet fra samarbeidsforumet sendes ut med innkallingen (forutsatt at HOD
(referent) godkjenner at referatet kan distribueres og publiseres).
Innkalling til NSG-møte godkjennes med de merknadene som kom frem i AU-møtet, og
sendes ut straks praktiske forhold mht. innledere er avklart.

27/2017

Nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG. Status i saken
I prosessen med å innhente svar fra de regionale samarbeidsorganene i forbindelse
med utlysning av NSG-nettverk i 2018, er det meldt innsigelser på retningslinjene fra to
av samarbeidsorganene.
Utarbeidelse av nye retningslinjer for NSG-nettverk har vært en arbeids- og
tidkrevende prosess. I saken til AU er det oppsummert hvilke vedtak som er fattet i
hhv. NSG og NSG AU, samt henvist til arbeidsgruppen som har jobbet mellom møtene
for skriftliggjøring av retningslinjene i tråd med NSGs anbefalinger.
Tilbakemeldingene fra samarbeidsorganene tilsier at det er behov for å gjøre en
helhetlig vurdering, og klargjøre hvilke alternative utganger saken anses å ha på
nåværende tidspunkt. Leder i NSG har ved utarbeidelse av saken konkludert med at
saken må tilbake til NSG for å sikre at videre prosess er i tråd med NSG’s ønsker. Saken
ble lagt frem for AU med tre alternative konklusjoner.
AU diskuterte saken og kom frem til en felles anbefaling til NSG.
Saker som denne synliggjør prinsipielle og praktiske utfordringer ved etablering av
NSG-nettverk på tvers av regioner. Sentrale forutsetninger, som finansieringen av
nettverkene, er avklart, men utfordringene mht. ansvarsdeling mellom NSG og
samarbeidsorganene og den praktiske ivaretakelsen synes vanskeligere å finne en
løsning på.

2

AU har forståelse for de motforestillingene som er fremkommet mht. hvordan
nettverkene skal administreres, vurderes og følges opp. Og trolig gjenstår det nok en
betydelig prosess for å få sluttført retningslinjene slik at alle hensyn er ivaretatt, og
etter en fremgangsmåte som samarbeidsorganene kan gi sin tilslutning til.
Arbeidsgruppen som har jobbet frem retningslinjene, har gitt uttrykk for at oppdraget
har vært krevende, og etter AU’s oppfatning er det vanskelig å argumentere for å
bruke enda mer tid og ressurser på å legge til rette for en ordning som kan vise seg for
vanskelig å følge opp og administrere.
Behandling av saken i NSG med mye frem og tilbake, og stadige behov for nye
avklaringer, kan dessuten tyde på at selve konstruksjonen ikke har mange pådrivere.
Det ble også pekt på at det i senere tid er kommet til nye strukturer som har til hensikt
å nettopp fremme tverr-regionalt samarbeid, og at dette i realiteten overlapper noe
med behov som NSG-nettverk er ment å dekke.
Et samlet AU vurderer at utfordringene ved å etablere nye nettverk er større enn en
ev. gevinst, og innstiller på at ordningen med nye NSG-nettverk ikke vurderes som
tilstrekkelig formålstjenlig til å iverksettes.
Vedtak:
Saken sendes NSG med NSG AU’s innstilling til vedtak.

28/2017

Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt.

3

