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Saksliste for møte i NSG
Dato: 27. august 2020
Tid: kl. 09.00 - 12.00
Sted: Skype

Møteleder: Baard-Christian Schem

Saksnr.
01/2020
5 min

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden

02/2020
10 min

Referat fra møte i NSG 20. november 2020

03/2020
10 min

Antall NSG-møter i året
Basert på tidligere års erfaringer er det kommet innspill om å øke antall møter fra 2 til
3 møter i året, og muligens arrangere seminar annen hvert år i stedet for hvert år.

04/2020
20 min

Neste NSG-seminar
Slik situasjonen er nå kan det være mer hensiktsmessig å arrangere seminar etter jul,
for at flest mulig skal få seminaret inn i sin kalender og for at seminaret skal holde den
kvaliteten vi ønsker. Seminaret må arrangeres som webinar eller som
halvdagsseminar i forbindelse med NSG-møte.
Tema for seminar kan diskuteres, en arbeidsgruppe kan nedsettes til dette.

05/2020
5 min

Arena for møtevirksomhet
Forslag om å legge møtevirksomheten for Helse Vest sin sekretariatsperiode til
Bergen, Flesland. Den regionen som har sekretariatsfunksjonen kan arrangere møtene
i egen region.

06/2020
20 min

Rapport «Håndtering av helseforskningsdata» (initiert av tidligere
Samarbeidsforum).
Erlend Smeland orienterer.
Rapporten ble sendt ut på bred høring etter a.d. møte, og det er kommet inn rundt 30
høringsuttalelser som skal gjennomgås. Høringsuttalelser legges ved.

07/2020
30 min

Status presisjonsmedisin – RHF-enes oppdrag og etablering av infrastruktur i
regionene.
Arbeidet er godt i gang med velfungerende samarbeid mellom regionene. I revidert
oppdragsdokument utvides samarbeidet til å inkludere UH-sektoren. På møtet kan
det diskuteres hvordan dette kan organiseres best mulig. Hver region bes om å
redegjøre for hvordan arbeidet utføres hos dem.
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08/2020
15 min

Sekretariat 2020:
Mariana Qamile Rød
Tone Friis Hordvik

Utlysning av midler til forskningsnettverk – oppfølging
Siv Mørkved (Helse Midt-Norge) orienterer.
Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge har
behandlet søknadene. Tre nettverk fikk støtte:

Nettverk i e-helse:
PROTECT Norway – a research network for online dementia prevention studies
(Dag Årsland, Helse Stavanger).
Nettverk i infeksjonsmedisin og antibiotikaresistens:
The Norwegian Respiratory Infections Network- ReSpiraNet (Harleen Grewal,
Universitetet i Bergen).
Nettverk i persontilpasset medisin og big data:
Precision imaging and machine learning for better patient care - a proposal for
a Norwegian research network (Ingfrid S. Haldorsen, Helse Bergen).
Nettsak om tildelingen: https://helse-midt.no/nyheter/2020/tildeling-av-midler-tilnasjonale-forskningsnettverk-i-regi-av-nsg
09/2020
10 min

10/2020
15 min

Evaluering av NSG
Evaluering av NSG skulle vært gjennomført i år, men på grunn av omstendighetene
bør det vurderes om dette kan flyttes til 2021 og hvor omfattende evalueringen skal
være.
Videreføring av norsk medlemskap i EATRIS
Jens Petter Berg (UiO) orienterer.

11/2020
15 min

Orientering fra departementene

12/2020

Eventuelt

