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Sekretariat 2020:
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Referat NSG-møte
Dato: 27. august 2020
Tid: kl. 09.00 - 12.00
Sted: Skype
Deltakere: Baard-Christian Schem (Helse Vest), Øystein Kruger (Helse Sør-Øst), Tove Klæboe Nilsen (Helse

Nord), Siv Mørkved (Helse Midt), Renate Grüner (Helse Vest), Erlend Smeland (OUS), Johanna Sollid (UiT),
Björn Gustafsson (NTNU), Gro Jamtvedt (OsloMet), Maiken Engelstad (HoD), Randi Vad (Helse Sør-Øst),
Kristina Lindstrøm (Helse Nord), Jens Petter Berg (UiO), Audun Digerud (KD), Atle Fretheim (FHI), Ole
Johan Borge (NFR)
Sekretariat: Mariana Qamile Rød, Tone Friis Hordvik,
Møteleder: Baard-Christian Schem

Saksnr.
01/2020

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak
02/2020

Godkjent
Referat fra møte i NSG 20. november 2020

Vedtak
03/2020

Godkjent
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.
Forslaget ble støttet. Det avholdes 3 møter per år, og seminar annen hvert år.
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.

Vedtak
04/2020

Vedtak

05/2020

Vedtak

Tema for seminar kan diskuteres.
Neste seminar avholdes etter nyttår 2020. Arbeidsutvalget setter ned en
arbeidsgruppe som skal planlegge seminaret og ta stilling til om seminaret skal være
fysisk eller digitalt. Tema kan spilles inn til sekretariatet.
Forslag til tema som kom inn under møte er: Helsedata seminar gjerne i samarbeid
med helseanalyseplattformen, genterapi, celleterapi, immunterapi, forebygging og
persontilpasset medisin.
Arena for møtevirksomhet
Forslag om å legge møtevirksomheten for Helse Vest/UiB sin sekretariatsperiode til
Bergen, Flesland. Den regionen som har sekretariatsfunksjonen kan arrangere møtene
i egen region.
Det ble enighet om at de fysiske møtene i Helse Vest/UiB sin sekretariatsperiode
legges i nærheten av Flesland flyplass.
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06/2020

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 m.m. kan leses her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilgjengeliggjoring-avhelsedata/id2662764/?expand=horingsnotater

Orientering

Erlend Smeland gikk gjennom høringsprosessen til rapporten Tilgjengeliggjøring av
helsedata – forslag om endringer i helseregisterloven mm. Et sentralt spørsmål som
må avklares er om GDPR har forrang over andre lover. Det sees også på som viktig at
endringer i regelverk ikke har tilbakevirkende kraft på prosjekter som allerede er i
gang. I møte ble det gitt støtte til en sektorovergripende harmonisering av praksis.
Videre prosess er at rapporten skal korrigeres og ferdigstilles.
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 kan bes om å
redegjøre for hvordan arbeidet utføres hos dem.
Kort status:
Helse Nord: Arbeidet går bra. Det er etablert et fagnettverk med 26 representanter
fra begge sektorer som har fått i oppdrag å lage et forslag til organisering. Det skal
redegjøres for arbeidet i Samarbeidsorganet i september.

07/2020

Orientering

Helse Midt-Norge: Arbeidet er godt i gang. Det er satt ned en prosjektgruppe med
representanter fra begge sektorer. Det kartlegges hva som finnes av infrastruktur og
kompetanse. Det er potensiale for å utvikle bedre samarbeid og samtidig prioritere
områder som det skal sees videre på.
Helse Sørøst: Det har vært jobbet med samordning av regioner. Det er fokusert på
kreft, men det skal også sees på andre områder.

08/2020

Helse Vest: Det er Ikke satt ned en strategisk gruppe, men dette skal det gripes fatt i.
Det er aktive forskningsmiljø som involverer alle helseforetakene i regionen. Det
arbeides med strategiske prosesser i samarbeid med UiB innen regenerativ medisin.
Utlysning av midler til forskningsnettverk – oppfølging
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:
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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
Orientering

09/2020

Vedtak
10/2020
Vedtak

11/2020
Orientering

Helse Midt-Norge orienterte. Det vil bli sendt ut mer informasjon om prosessen
sammen med referatet. Innstilling ble laget til Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge.
Evalueringskomiteen var sammensatt av representanter fra regionene og en
internasjonal leder. Helse Vest var ikke representert i denne runden da foreslått
representant måtte trekke seg. Regionene var klar over tema da de spilte inn
medlemmer. I denne runden fikk Helse Vest mange tilslag. Alle prosjektene har
kliniske studier.
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.
Evalueringen av NSG flyttes til 2021. Sekretariatet og arbeidsutvalget samarbeider om
et mandat som legges frem på neste møte.
Videreføring av norsk medlemskap i EATRIS
Jens Petter Berg orienterte om EATRIS organisering og funksjon. Det er et år igjen av
den 5-årige medlemskapsperioden. Det må nå tas stilling til fornying av
medlemskapet da det er et års oppsigelsesfrist. Medlemskapet i EATRIS er en
samfinansiering med like andeler fra universitetene og helseforetakene. Det er
Universitetet i Oslo som har ansvaret for EATRIS i Norge. Helseforetakene uttrykte tvil
om fordelene av medlemskapet for deres virksomhet. Saken drøftes i neste
dekanmøtet. Det må da tas stilling til om det er interesse for videre medlemskap evt.
kun for universitetene. UiO retter en henvendelse til de regionale helseforetakene
ang. videre medlemskap i etterkant av dekanmøte.
Orientering fra departementene
Helse og Omsorgsdepartementet representert ved avd.dir. Maiken Engelstad:
HOD har utarbeidet en handlingsplan for kliniske studier. Det er i den anledning
avholdt et møte i Helse Nord og digitale møter i Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst.
Det planlegges også et møte i Helse Vest. En av målsetningene i handlingsplanen er å
få kliniske studier integrert i behandlinger.
Universitetene har ikke oversendt innspill, men kan likevel være ivaretatt gjennom de
delte stillingene. Handlingsplanen skal legges frem i løpet av 2020. Det er
innspillsmuligheter til handlingsplanen på nett.

Kunnskapsdepartementet ved avd.dir Audun Vigrø:
1. Det arbeides nå med oppfølging av Grimstad utvalget. Det behandles politisk
og kommer tilbake i statsbudsjettet.
2. Det arbeides også med oppfølging av retningslinjer for eksternt finansierte
forskningsprosjekter. Det forventes rapportering på om oppdraget
ferdigstilles eller om at det ikke kan gjennomføres.
12/2020

Eventuelt
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