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Sekretariat 2020:
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Saksliste for møte i NSG
Dato: 18. november 2020
Tid: kl. 10.00 – 13.00
Sted: Skype
Møteleder: Per Bakke

Saksnr.
13/2020
5 min

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden

14/2020
5 min

Referat fra møte i NSG 27. august 2020

15/2020
35 min

Presentasjon av NSG-finansierte nettverk
Tre nettverk fikk støtte av NSG. Nettverkene skal presentere seg selv, og er
tilgjengelige for spørsmål.
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).

16/2020
20 min

Plassering av vertskap for eksterne forskningsmidler
Helse Bergen og UiB har nylig inngått en ny avtale knyttet til plassering av vertskap for
eksterne forskningsmidler. Avtalen presenteres v/ forskningsdirektør i Helse Bergen
Renate Grüner og prodekan for forskning ved UiB Marit Bakke. Tid er satt av for
diskusjon og spørsmål.

17/2020
15 min

Nedsette arbeidsgruppe for NSG-seminar i 2021
Til møtet skal institusjonene ha sendt inn sine kandidater til arbeidsgruppen som
planlegge NSG-seminaret i 2021. Komitéen skal komme i gang med arbeidet over
nyttår. I tillegg til å arbeide med tematikk / innledere, må det også tas stilling til om
seminaret skal planlegges som et fysisk eller digitalt arrangement. Innspill til tematikk
kan gis under møtet. Innspill ble også kort tatt opp under forrige NSG-møte.

18/2020
10 min

Mandat for evaluering av NSG i 2021
Vedlegg sendes.
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19/2020
15 min

Klinikeres tid til forskning
En utfordring i samarbeidsflaten mellom sektorene er klinikeres tid til forskning. Det
er ønskelig at det presenteres hvilke erfaringer man har fra dette samarbeidet mellom
sektorene og slik at man kan dra erfaringer fra hverandre.

20/2020
20 min

Status for oppfølging av Husebekkrapporten

21/2020
10 min

Møtedatoer 2021
Basert på tidligere års innkallinger foreslås følgende møtedatoer i 2021:

Institusjonene har nå arbeidet over lengre tid med å følge opp
Husebekkrapporten. Hvordan er status? Hva er vi blitt bedre på, og hva
gjenstår? Samarbeidsforumet ble lagt ned fordi en del saker måtte løses på
lavere nivå. Dette skulle videreføres i NSG. Hvilke anbefalinger i rapporten er
ikke tatt videre i tilstrekkelig grad?
Kan Husebekkutvalget være et tema for seminaret i 2021?

Onsdag 17. mars
Onsdag 9. juni
Onsdag 17. november
Merk at antall møter er økt fra to til tre etter vedtak fattet under første møte i 2020.
22/2020
15 min

Orientering fra departementene

23/2020

Eventuelt

