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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 NSG AU  

Dato: 07.09.2017   

Tid: kl. 16.30 – 17.40 

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.:  Sak/merknad:  

 Møtet innledet med en presentasjonsrunde ettersom Helse Sør-Øst og UiB stiller med 
nye representanter fra 01.08. 

17/2017 Godkjenning av innkalling  

 Vedtak: Innkallingen godkjennes.   

    

18/2017  Godkjenning av referat fra NSG AU 21.06.2017 

 Vedtak: Godkjent referat fra møte 21.06.2017 tas til orientering.  

  

19/2017 Planlegging av NSGs seminar og møte 16.11.2017 

 a) Orientering fra programkomiteen vedrørende seminardelen. 
Programkomiteen er i gang med planlegging av seminaret. Det ble referert til hvilke 
forespørsler som er gått ut fra komiteen mht. aktuelle innledere og tema. Nytt møte i 
komiteen planlegges senere i september. 
 

b) Utforming av agenda til møte i NSG.  
NSG har i møte 18.05 uttrykt ønske om oppfølging av Husebekkrapporten som 
hovedsak på novembermøtet for å få tid til å gå grundig gjennom rapporten. Saken har 
vært oppe til diskusjon gjentatte ganger både i NSG og sektorielle fora, og det er en 
generell opptatthet om at neste gang saken legges frem for NSG må det gjøres i en 
form som gir utbytte og merverdi for NSG.  
 
Det første møtet i det interdepartementale samarbeidsforumet ble avviklet i slutten av 
august. NSG AU ønsker å avvente med å bestemme innfallsvinkel på saken om 
Husebekkrapporten til referat fra samarbeidsforumet foreligger, for å se om det der 
fremgår styringssignaler å ta hensyn til.  
 
I diskusjonen ble det også pekt på at NSG må være forsiktig med å involvere seg i 
utdanningsspørsmålene som Husebekkutvalget tar opp. Problematikken er høyst reell, 
men ligger utenfor mandatet til NSG, som i første rekke skal befatte seg i 
sektorspørsmål knyttet til forskning. 
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NSG AU ønsker Husebekkrapporten på sakslisten til novembermøtet, men ser at det vil 
være rom for andre saker også. I diskusjonen ble følgende saker trukket frem: 
 
1. Husebekkrapporten. 

Innretning på saken avventes til referat fra møtet i samarbeidsforumet foreligger. 
Björn Gustafsson, som deltok på møtet, orienterer AU NSG når referat foreligger 

 
2. Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata. 

Rapport fra Helsedatautvalget 2016-2017. 
Det er ønskelig med en presentasjon av rapporten i NSG, samt HODs vurdering om 
hvordan konklusjonene fra rapporten vil følges opp. 
Marta Ebbing, leder av Helsedatautvalget inviteres til å legge frem rapporten.  
(Siv Cathrine Høymork spør Ebbing.) 
 

3. Lov om organisering av forskningsetisk arbeid. 
Den nye forskningsetikkloven tydeliggjør og konkretiserer 
institusjonenes ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. Dette er et 
arbeid som går på tvers av sektorene og derfor aktuell for NSG. 
Kari Bjørke, Kunnskapsdepartementet, inviteres til NSG for å orientere. 
(Øystein Krüger spør Bjørke.)    

 
4. Utlysning av forskningsnettverk i regi av NSG i 2018 – status i arbeidet. 

 
5. Orientering fra FHI og den nyetablerte Område for helsetjenester v/leder Trygve 

Ottersen.  
FHI melder om at det nyetablerte Område for helsetjenester har utarbeidet en 
utviklingsplan for 2018–2022. Planen inkluderer forskningssatsninger og 
beskrivelse av hvordan de ønsker å styrke bidrag til spesialisthelsetjenesten.  
FHI v/Trygve Ottersen deltar som observatør i NSG fra november 2017. 
Sekretariatet forespør Ottersen. 
 

6. Overføring av ledelse og sekretariat i NSG for perioden 2018-2020. Øystein Krüger 
gir beskjed til nåværende sekretariat så snart det er avgjort om det er UiO eller 
HSØ som skal overta oppgaven.  

 
 
Vedtak:  
Informasjonen fra programkomiteen om planlegging av seminaret tas til orientering. 
Det jobbes videre med utforming av saksliste til NSG basert på AUs innspill.  
  

  

20/2017 Invitasjon til NSG om å delta med en observatør i Kommunenes strategiske 
forskningsorgan (KSF) 

 Saken ble fremmet for NSG AU fordi den ble vurdert som prinsipielt vanskelig ettersom 
NSG i seg selv er partssammensatt organ. Det var videre ikke kjent hvorvidt NSG 
tidligere har blitt representert i andre organer, og følgelig forelå det ingen etablert 
praksis å støtte seg til i vurderingen av spørsmålet.  
 
NSG AU hadde en grundig diskusjon av saken. Det ble lagt vekt på at NSG er et 
sammensatt organ, der UH-sektoren og spesialisthelsetjenesten har en jevnbyrdig 
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representasjon. Den som eventuelt skulle representere NSG i et organ som KSF, vil 
måtte ivareta interessene til disse to sektorene på en likeverdig måte. 
 
Av sammensetningen til KSF går det fram at UH-sektoren allerede er tungt inne. 
Spesialisthelsetjenesten er imidlertid ikke representert i KSF, og NSG AU mener følgelig 
at det er mer naturlig å oppnevne en observatør fra RHF-enes forskningsorganer enn 
fra NSG.  
 
Vedtak:  
NSG AU ber om det utgår et svar fra sekretariatet til HO21-rådet med forespørsel om å 
rette invitasjonen til RHF-enes strategigruppe for forskning. Av brevet må det fremgå 
hva som er argumentasjonen i saken og at et tverrsektorielt sammensatt NSG AU stiller 
seg samlet bak denne vurderingen.  
 

  

21/2017  Utlysning av nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG. Praktisk gjennomføring av 
prosessen 

 Momenter fra diskusjonen: 
NSG AU støtter at ett samarbeidsorgan foretar en felles utlysning for nettverkene, hvor 
de tre tematiske områdene fremstår som søkbare. Det forutsettes at 
samarbeidsorganet som foretar utlysningen søker støtte fra andre regioner ved behov, 
f.eks. utveksling av ideer til løsninger mellom sekretariatene. 
 
Samarbeidsorganene i sør-øst og vest har gitt foreløpig uttrykk for at det blir vanskelig 
å påta seg ansvar for utlysning, mens midt og nord har signalisert at de kan bidra. Etter 
NSG AUs vurdering anses det som mest hensiktsmessig å be samarbeidsorganet i 
region midt om å påta seg oppgaven. Sekretariatet har vært involvert i utforming av 
retningslinjene og kjenner best til historikken på området.  
 
Ansvaret for oppfølging av nettverkene foreligger det ikke løsning på pr. d.d. NSG AU 
ser at det her er flere uavklarte spørsmål: 
Dersom det tildeles et nettverk i hver region, ligger det til rette for at 
samarbeidsorganene enkelt kan dele på oppgaven med å følge opp nettverkene. 
Dersom to eller tre nettverk blir hjemmehørende i en og samme region - hva da? 
Mulig å foreta oppfølging på tvers av regioner? NSG AU erkjenner at det er en uavklart 
situasjon mht. hvordan nettverkene skal følges opp, og at videre prosess i saken må 
avventes til det foreligger hvilke nettverk som skal etableres og hvor de hører hjemme 
(region og institusjon). 
 
Det foreligger forpliktelse fra AD-møte og dekanmøte mht. finansiering, men det kan 
imidlertid være hensiktsmessig med en påminnelse til sektorene om at midler må 
settes av. 
 
NSG AU påtar seg arbeidet med å være tverregional vurderingskomite. Omfanget av 
søknader forventes å være håndterbart. Rangeringen fra NSG AU kan ikke overprøves 
(merk retningslinjene pkt. 5). 
 
NSG AU minner om at nettverkets funksjon er å bringe folk sammen, og at midlene skal 
brukes til strukturer som skaper faglig merverdi. Nettverket er ikke å anse som en 
selvstendig søkeinstitusjon.  
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 Vedtak:  
1. Utlysning av nettverk: 

I tråd med AUs mandat i NSG-vedtak 18.05.17 gis samarbeidsorganet i region 
midt i oppgave å forberede utlysning av forskningsnettverk i regi av NSG med 
følgende søkbare tema: 1) e-helse 2) persontilpasset medisin/big data og 3) 
infeksjonsmedisin/antibiotikaresistens 
 
Oppgaven innebærer bl.a.:  

o Utarbeide utlysningstekst og tilhørende dokumenter basert på 
retningslinjer for nettverk pr. 180517. Ev. forhåndsannonsering for å 
forberede aktuelle miljøer på at utlysning er underveis 

o Sørge for kunngjøring (gjennom medlemmene i NSG, nettsidene NSG 
m.m.) 

o Fastsettelse av søknadsfrist  
o Fastsettelse av øvrige frister i vurderingsprosessen i tråd med 

møteplan til NSG og NSG AU og ansvarlig samarbeidsorgan 
o Forberede fremgangsmåte og være koordinator mht. tildeling av 

midler til nettverket 
Ved behov konsulteres AU NSG. 

 
 

2. NSG AU er innstilt på å utgjøre den tverrregionale komiteen som vurderer og 
rangerer søknadene. Rangeringen fra NSG AU kan ikke overprøves.  

 
3. Ansvarsfordeling og samarbeidsorganenes oppgaver mht. oppfølging av 

nettverkene avventes til tildeling av midler foreligger. 
 

22/2017  Svar fra Folkehelseinstituttet (FHI) om navn på observatør fra FHI til NSG 

 FHI foreslår Trygve Ottersen, områdedirektør i Område for helsetjenester i 
Folkehelseinstituttet som observatør i NSG. Han har bekreftet at han har anledning til å 
stille i møtet 16. november.  
 

 Vedtak: 
NSG AU imøteser oppnevning av Trygve Ottersen, områdedirektør i 
Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet som observatør i NSG f.o.m. 
november 2017. 
Ottersen inviteres til å orientere om det nyetablerte Område for helsetjenester og 
planer for området i samme møte. 
Sekretariatet orienterer og forespør Ottersen. 
 

23/2017  Eventuelt  
Region sør overtar ledelse og sekretariat i NSG for perioden 2018 – 2019. Nåværende 
sekretariat avventer beskjed om hvem som overtar funksjonen, UH-sektoren eller 
Helse Sør-Øst. 
Tidspunkt for neste møte i NSG AU settes til medio oktober. Sekretariatet sender ut 
Doodle. 

 


