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UTKAST 
 Referat fra møte i NSG  

   

Tid:  21. november 2018 kl. 14-17 

   

Sted:  Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen 

   

Tilstede:  Helsesektoren  

 Øystein Krüger (leder NSG 2018) Helse Sør-Øst RHF  

 Inger Økland Helse Vest RHF 

 Siv Mørkved Helse Midt-Norge RHF 

 Erlend B. Smeland Oslo universitetssykehus HF 

   

 UH-sektoren  

 Björn Gustafsson  NTNU 

 Per Bakke Universitetet i Bergen 

 Johanna E. Sollid (vara for Thrina 
Loennechen) 

Universitetet i Tromsø 

 Frode Vartdal Universitetet i Oslo 

   

 Observatører  

 Maiken Engelstad Helse- og omsorgsdepartementet 

 Atle Fretheim (til kl. 16.30) Folkehelseinstituttet  

 Jannikke Ludt Norges forskningsråd 

   

 Brukerrepresentanter  

 Arne Lyngstad Helse Midt-Norge  

 Per Oretorp (til kl. 15.15) Personskadeforbundet 

   

 Sekretariat  

 Randi Vad Helse Sør-Øst RHF (referent) 

 Mette Sollihagen Hauge Universitetet i Oslo 

 Hilde I. Nebb Universitetet i Oslo 

   

Forfall:  Siv Cathrine Høymork  Helse Nord RHF 

 Martha Ebbing Fellesrepresentant  universitets-
sykehusene 

 Fred Godtliebsen Universitets- og høgskolerådet 
(Helserelevante MNT-fag) 

 Hege Landmark-Høyvik Kunnskapsdepartementet 

   

Inviterte:  Torben Bundgaard Vad (sak 13b-2018) Damvad Analytics 

 Anne Karine Nymoen (sak 16-2018) Kunnskapsdepartementet 
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Saksnr. Sakstittel 

11-2018 
Beslutningssak 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent. 

  

12-2018 
Orienteringssak 

Referat fra møtet i NSG 3. mai 2018 

 Referatet ble tatt til orientering. 

  

13-2018 
Beslutningssak 

Lagring, deling og analyse av helsedata i forskning 

 NSG diskuterte videre prosess og oppfølging av seminaret Lagring, deling og 
analyse av helsedata i forskning som ble avholdt i regi av NSG tidligere på 
dagen.  
 
Det må tilrettelegges for infrastruktur for innsamling, lagring, analyse og 
deling av forskningsdata på tvers av helseregioner og sektorer. Det er behov 
for mer nasjonal samordning for å få til dette, samtidig som det fortsatt må 
være noen regionale løsninger i tillegg. Helseanalyseplattformen er et 
nasjonalt system som skal forenkle tilgangen og muliggjøre avanserte 
analyser på tvers av helseregistre og andre kilder til helsedata, men det ble 
igjen pekt på at også kvalitetsregistre må inkluderes i plattformen (jf. sak 5-
2018).   
 
Etter henstilling fra Samarbeidsforum for samordning mellom universiteter 
med medisinutdanning og helseforetak er det nedsatt en arbeidsgruppe som 
skal utrede håndtering av pseudonymiserte forskningsdata. Målet er å 
utvikle en norm for dette for å unngå at hver institusjon tolker lovverket på 
sin måte, noe som vanskeliggjør samarbeid både innad i landet og med 
utenlandske aktører. Samarbeidsforum anmodet også i møte 20. august 
2018 alle sektorene om i fellesskap å utarbeide «en nasjonal oversikt over 
eksisterende IKT-løsninger for helseforskning» (sak 7.2.).  
 
Saken settes opp igjen på et senere møte for videre oppfølging.   
 
Det er ønskelig å bruke NSG for praksisutveksling etter implementering av ny 
personopplysningslov juli 2018.  

  

14-2018 
Orienterings-/ 
diskusjonssak 

HelseOmsorg21 

a) Status for arbeidet med HelseOmsorg21 

 
 
 
 
 
 

Björn Gustafsson, nestleder i HelseOmsorg21-rådet, oppsummerte 
hovedpunktene for arbeidet med HelseOmsorg21:  
 

 2013: Strategigruppen ble opprettet 

 2014: HelseOmsorg21-strategien ble ferdigstilt 

 2015: HelseOmsorg21-rådet ble oppnevnt i januar og regjeringens 
handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien ble 
lansert i november 
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 2016: Rådet arbeidet fram til våren 2017 med å gjennomgå alle 
tiltakene i strategien 

 2017: Rådet besluttet i september at de skulle konsentrere seg om 
fire prosjekter ut rådsperioden, henholdsvis satsingsområdene 
Kunnskapsløft for kommunene, Helse og omsorg som næringspolitisk 
satsingsområde, Økt brukermedvirkning, samt prosjektet Et helhetlig 
forsknings- og innovasjonssystem (jf. sak 13b-2018) 

 2018: Rådet fikk forlenget sin periode ut juli 2019 
 

  

b) Dagens forsknings- og innovasjonssystem 

 HelseOmsorg21-strategien vektlegger behovet for et helhetlig forskning- og 
innovasjonssystem for helsesektoren. Damvad Analytics har derfor fått i 
oppdrag å analysere dagens situasjon og foreslå forbedringer. Det er 
gjennomført flere intervjurunder og workshop to ganger. Rapporten skal 
ferdigstilles innen 28. februar 2019.  
 
Torben Bundgaard Vad, Damvad Analytics, presenterte formålet med 
prosjektet, nåværende utfordringer og forslag til forbedringer av forsknings- 
og innovasjonssystemet.   
 
Det ble blant annet kommentert at det hittil hovedsakelig er satt søkelys på 
særlig folkehelseperspektivet, samt kunnskapsspredning, tilgang til 
helsedata og samarbeid mot kommunesektoren. I det videre arbeidet bør 
det legges mer vekt på forskningen i spesialisthelsetjenesten og grenseflaten 
mellom universitet og sykehus (verdikjeden grunnforskning, translasjons-
forskning til klinisk forskning) i rapporten. Det må dessuten vektlegges å 
bygge opp robuste forskningsmiljøer som utfører forskning av høy kvalitet 
og   at det sørges for at forskere får tilstrekkelig tid til å gjennomføre kliniske 
studier.  

  

15-2018 
Diskusjonssak 

Nasjonalt publiseringsutvalg i medisin 

 Saken ble utsatt til neste møte.  

  

16-2018 
Orienterings-/ 
diskusjonssak 

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
 

 Anne Karine Nymoen, prosjektleder, Kunnskapsdepartementet, presenterte 
den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som ble lagt 
fram den 8. oktober 2018. Den skal behandles i Stortinget våren 2019. 
Planen har et tiårig perspektiv, med en konkretisering av mål og 
innsatsområder for den kommende fireårs-perioden. Langtidsplanen blir 
revidert hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og samfunnsmessige 
endringer. I den siste versjonen har regjeringens forskningsinnsats i større 
grad enn tidligere blitt sett under ett.  
 
De tre overordnede målene for planen er fortsatt å styrke Norges 
konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og 
utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. I tillegg er det nå satt opp fem 
langsiktige prioriteringer:  

 Hav 
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a 

 Klima, miljø og miljøvennlig energi 

 Fornyelser i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester 

 Muliggjørende og industrielle teknologier 

 Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden 
 
For første gang er det også inkludert en helhetlig plan for UH-bygg hvor 
målet er en langsiktig og forutsigbar politikk for bygg og campusutvikling ved 
norske universiteter og høyskoler. 
 
Regjeringen har som mål at 3 % av bruttonasjonalprodukt skal gå til 
forskning og utvikling innen 2030. Den offentlige innsatsen til FoU skal økes 
ut over 1 % av BNP i en omstillingsfase og da skal særlig muliggjørende 
teknologier og forskning som bidrar til økt verdiskaping prioriteres. Målet er 
at dette også skal utløse økte private investeringer. For den kommende 
perioden lanserer regjeringen tre nye opptrappingsplaner: 

 Et teknologiløft på 800 mill. kroner 

 FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 mill. kroner 

 Kvalitet i høyere utdanning på 250 mill. kroner 
 
Kommentarer fra medlemmer i NSG  
Det er bra at langtidsplanen har et så langsiktig perspektiv som bidrar til å 
skape forutsigbarhet og god forskning. Samtidig ble det pekt på at 
helseforskning er et så omfattende fagområde at det burde ha fått en 
tydeligere plass i planen.  

  

17-2018 
Beslutningssak 

Forslag til møtedatoer for NSG 2019 

 Det er satt opp følgende møteplan for NSG 2019:  

- Torsdag 16. mai*  

- Onsdag 20. november  

*Dette møtet ble omrammet i etterkant av møtet i NSG. 
   

18-2018 

 

Øvrige orienteringssaker  

a) Nasjonalt samarbeidsforum mellom universiteter med medisinutdanning 
og helseforetak 

 Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet, refererte fra det siste 
møtet i Samarbeidsforum, som ble avholdt 20. august 2018.  

  
b) Status for arbeidet med utlysning av nasjonale forskningsnettverk i regi av 

NSG 

 Siv Mørkved, Helse Midt-Norge RHF, informerte om at det er utarbeidet 
forslag til utlysningstekst og en framdriftsplan. Utlysningsteksten oversendes 
til arbeidsutvalget for NSG for ev. innspill før midler til nye nasjonale 
forskningsnettverk blir utlyst.  

  
19-2018 Eventuelt  
 Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. 


