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Referat fra møte i NSG
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Oversikt over deltakere i møtet står på side 4 i referatet.
Sak nr.:
14/2017
Vedtakssak

Sak:
Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjennes.

15/2017
Vedtakssak

Godkjenning av referat fra NSG 18.05.2017
Referatet ble sendt til godkjenning på e-post med en ukes frist på å melde inn ev.
merknader. Ingen merknader mottatt.
Vedtak: Det godkjente referatet tas til orientering.

16/2017
Orienteringssak

Orientering om det nyetablerte Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet ved Trygve Ottersen, områdedirektør, er observatør i NSG fra
november 2017. Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.
Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Området
arbeider med analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak, formidling og bruk av
kunnskap, og global helse. Målgruppene er beslutningstakere i forvaltningen, helse- og
omsorgstjenesten og velferdssektorene - inkludert helsepersonell og pasienter.
Området har spisskompetanse på kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger,
brukererfaringsundersøkelser, indikatorer for kvalitet i helsetjenesten og
kvalitetsforbedring i kommunehelsetjenesten.
Område for helsetjenester har utarbeidet en utviklingsplan for 2018-2022, og Ottersen
hadde en kort gjennomgang av sentrale arbeidsoppgaver og fremtidige
satsingsområder.
Vedtak:
NSG takker for presentasjonen og imøteser Folkehelseinstituttets bidrag som
observatør i NSG i tiden som kommer.

17/2017
Vedtakssak

Nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG. Status i saken
Retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG ble vedtatt 18. mai 2017.
Det ble samtidig besluttet, under forutsetning om finansiering, å lyse ut tre nye
forskningsnettverk i 2018. Positivt tilsagn om samfinansiering fra hhv. dekanene og de
administrerende direktørene i de regionale helseforetakene forelå medio juni. I det
forberedende arbeidet med utlysning, ble det fra samarbeidsorganene i sør-øst og vest
fremmet innsigelser på flere av punktene i retningslinjene. Innsigelsene har gjort det
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nødvendig å bringe saken tilbake til NSG for beslutning om hvordan saken skal tas
videre.
Innledningsvis ble det opplyst at ideen om forskningsnettverk i regi av NSG har sitt
opprinnelige utspring fra Helse- og omsorgsdepartementet. Fra nasjonalt hold har en
vært opptatt av hvordan formaliserte nettverk kan bidra til merverdi gjennom
samordning av ressurser på utvalgte områder, spesielt innen kliniske studier.
Innvendingene fra samarbeidsorganene ble diskutert. NSG er av den oppfatning at
dette er innspill som det kan jobbes videre med og som det kan finnes en løsning på.
NSG opprettholder sin holdning om at det er formålstjenlig å få etablert nye
forskningsnettverk.
NSG legger vekt på at forskningsnettverk kan bety etablering av strukturer som bidrar
til betydelig merverdi, både faglig og ikke minst symbolsk. Nettverk kan bidra til å
fremme samarbeid og koordinering mellom sektorene, og kan bli et viktig bidrag til
bedre utnyttelse av ressurser og til bygging av forskningsmiljø av høy kvalitet.
Det er videre et vesentlig poeng i saken at tilslutning fra AD-ene i RHF-ene og tilsagn
om finansering av nettverkene foreligger.
Tilbakemeldingene fra samarbeidsorganene er gjengitt på side 9-10 i saksfremlegget og
blir et viktig grunnlag for AU i det videre arbeidet.
Vedtak:
1. NSG ga enstemmig tilslutning til å få etablert nasjonale forskningsnettverk i
regi av NSG.
2. AU gis i oppdrag å utarbeide prosedyrer for utlysning og oppfølging av nettverk
med utgangspunkt i de retningslinjer som NSG vedtok i mai 2017.
3. Utkast til prosedyrer sendes på nødvendige høringsrunder, og det foretas
nødvendige justeringer i retningslinjene innen utkastet legges frem for NSG
mai 2018.
4. AU tar kontakt med Forskningsrådet for å avklare om og på hvilken måte
Forskningsrådet kan bidra.
18/2017
Orienteringssak

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)
Presentasjon ved Kari Bjørke, fagdirektør i Kunnskapsdepartementet. Presentasjonen
følger som vedlegg til referatet.
Den nye forskningsetikkloven trådte i kraft 1. mai 2017. Med den nye loven får
institusjonene et langt tydeligere og konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske
spørsmål. Det skal foreligge retningslinjer for hvordan behandle mulige brudd på
anerkjente forskningsetiske normer, og institusjonen skal ha et redelighetsutvalg som
kan gi uttale i slike saker. Loven understreker også institusjonenes ansvar for
opplæring, og for å fremme høy bevissthet om forskningsetiske spørsmål og gode
etiske holdninger i og til forskningsarbeid ved institusjonen.
Vedtak:
NSG takker for presentasjonen og tar informasjonen til orientering.
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19/2017
Orienteringssak

Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata. Presentasjon av
Helsedatautvalgets rapport
Presentasjon av rapport fra Helsedatautvalget ved Marta Ebbing, leder av utvalget.
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.
Helsedatautvalget har hatt som oppgave å vurdere og beskrive dagens system og
anbefale konkrete organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak for å forbedre tilgang til
helsedata som samtidig ivaretar de registrertes personvern. Rapporten er sendt på
høring med frist for uttalelse innen 1. desember.
Vedtak:
NSG takker for presentasjonen og tar informasjonen til orientering.

20/2017
Orienteringssak

Referat fra møte i Samarbeidsforum mellom universiteter og helseforetak (28.08.17)
Referat fra møtet ble gjennomgått ved Maiken Engelstad, HOD. Presentasjonen følger
som vedlegg til referatet.
Departementet la vekt på at det er ønskelig at NSG og de regionale
samarbeidsorganene rutinemessig sender innspill til saker som det er hensiktsmessig å
løfte til nasjonalt nivå, og som anses å ha interesse på tvers av regionene.
Det vil videre være av stor verdi dersom NSG kan bidra i saksforberedelser. Det kan
gjelde både vurdering av hvilke saker som bør prioriteres på sakslisten, og bidrag til
forberedelse av konkrete saker.
Det ble understreket at dersom forumet skal fungere etter hensikten er det viktig at
forumet settes i stand til å diskutere konkrete saker, derav fokus på prioritering og
forberedelse av saker.
Kunnskapsdepartementet er vertskap for neste møte som avholdes 8. januar. NSGs
holdning er at det er klokt å opprettholde praksis fra foregående møte med å gi
sektorene anledning til å være bisittere.
Vedtak:
NSG støtter at det arbeides systematisk med å bidra i saksforberedelsene til møtene i
samarbeidsforumet. Dersom det er aktuelt at NSG skal foreta seg noe før møtet i
januar, vil dette bli koordinert av påtroppende leder i NSG/AU NSG.

21/2017

Orienteringssaker
Sak 20 ble prioritert. Det ble ikke tid til å ta opp øvrige orienteringssaker fra
departementene.

22/2017

Overføring av ledelse og sekretariat i NSG for perioden 2018 - 2019
Region nord ved UiT og Helse Nord takker av som leder og sekretariat for NSG og
overleverer oppgaven til Helse Sør-Øst og UiO. Overføringsmøte mellom
sekretariatene avholdes i desember.
Helse Sør-Øst foretar nødvendige avklaringer mht. sammensetning av AU NSG. Vest og
Nord er innstilt på å foreta bytte mht. hvilken sektor som skal være representert, mens
representantene for Midt-Norge sa seg villig til å fortsette med uendret representasjon
(dekanen) i AU.
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Møtedatoer for NSG i 2018: 3. mai og 21. november.
23/2017

Eventuelt
NSG-seminar med tema «Persontilpasset medisin – muligheter og utfordringer» ble
arrangert tidligere på dagen 16. november. NSG takker komiteen ved leder Erlend
Smeland for sammensetning av et mangesidig og interessant program.
NSG registrerer at Norge har sakket akterut på området, tatt i betraktning situasjonen
få år tilbake og sammenliknet med utviklingen i andre land.
Det helhetlige ansvaret for oppfølging av nasjonal strategi for persontilpasset medisin i
helsetjenesten ligger hos Helsedirektoratet. Det blir særlig interessant å følge arbeidet
i det nasjonale nettverket av regionale kompetansesentre som er under etablering.
NSG ønsker å følge saken og ha fokus på hva NSG kan gjøre for å fremme arbeidet på
området.

Til stede i møtet:
Siv Cathrine Høymork
(leder NSG 2017)
Øystein Krüger
Pål Iden
May Britt Melandsø
Kjelsaas
Siv Mørkved
Erlend B. Smeland
Sameline Grimsgaard
Frode Vartdal
Björn Gustafsson
Maiken Engelstad
Hege Landmark-Høyvik
Trygve Ottersen
Helen Sagerup
Kristina Lindstrøm

Helse Nord RHF

Representant RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF

Representant RHF
Representant RHF
Representant RHF

Fellesrepresentant for
Universitetssykehusene
Oslo Universitetssykehus
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Oslo
NTNU
Helse- og omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Folkehelseinstituttet
Helse Nord
Helse Nord

Representant RHF

Universitetet i Bergen
Universitets- og høgskolerådet
(Helsefag)
Universitets- og høgskolerådet
(Helserelevante MNT-fag)
SAFO
FFO
Norges forskningsråd

Representant UH
Representant UH

Representant RHF
Representant UH
Representant UH
Representant UH
Observatør
Observatør
Observatør
Sekretariat
Sekretariat

Forfall:
Per Bakke
Marit Kirkevold
Fred Godtliebsen
Arne Lein
Mona Enstad
Jannikke Ludt
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Representant UH
Brukerrepresentant
Brukerrepresentant
Observatør

