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 Referat fra møte i NSG  
  

Tid:  16. mai 2019, kl. 09.30-14.00 

  

Sted: Parkinn hotell, Gardermoen 

  

Tilstede: UH- sektoren  

 Ivar P. Gladhaug, leder NSG 2019 Universitetet i Oslo 

 Tone Hordvik, (vara for Per Bakke) Universitetet i Bergen 

 Gunnar Morken (vara for Björn Gustafsson) NTNU 

 Johanna E. Sollid (vara for T. Loennechen) Universitetet i Tromsø 

 Gro Jamtvedt UHR (Helsefag)  

   

 Helsesektoren  

 Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF  

 Siv Cathrine Høymork Helse Nord RHF 

 Baard-Christian Schem Helse Vest RHF 

 Siv Mørkved Helse Midt-Norge RHF 

 Marta Ebbing, fellesrepresentant Universitetssykehusene 

 Erlend B. Smeland Oslo universitetssykehus HF 

   

 Observartører   

 Maiken Engelstad Helse- og omsorgsdep. 

 Finn-Hugo Markussen  Kunnskapsdepartementet 

   

 Brukerrepresentanter  

 Per Oretorp Personskadeforbundet 

 Arne Lyngstad  Helse Midt-Norge RHF 

   

 Sekretariat   

 Mette Sollihagen Hauge (refrent) Universitetet i Oslo 
 Randi Vad  Helse Sør-Øst RHF 
   

Forfall:  Jannikke Ludt  Forskningsrådet 

 Atle Fretheim    Folkehelseinstituttet 

 Fred Godtliebsen    UHR (Helserelevante MNT-fag) 

   

Inviterte:  Per Jørgensen Rigshospitalet, København 

   

Saksnr Sakstittel 
  

1-2019 
Beslutningssak  

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.  
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Under eventuelt ble det meldt inn sak om notat fra dekanene til 
helseministeren datert 4. april 2019.  

  

2-2019 
Beslutningssak 

Referat fra møtet i NSG 21. november 2018 

 Referatet ble godkjent. 

  

3-2019 
Diskusjonssak 

Felles forskning og forskningsinfrastruktur i helseforetak-universitetet  
med eksempel fra Danmark 

 I NSG møte 3. mai 2018 var Nasjonal infrastruktur for helseforskning - 
Forskningsrådets rolle en egen sak. Forskningsrådet la i den forbindelse vekt 
på at aktørene bør bidra til bedre samordning og utnyttelse av infrastruktur 
nasjonalt. Strategisk bør institusjonene også i større grad satse på forskning 
som benytter eksisterende nasjonal tung infrastruktur.  
På denne bakgrunn var Per Jørgensen, vicedirektør, Rigshospitalet, Køben-
havn invitert til å dele erfaringer fra Danmark med å få på plass felles 
forskning og forskningsinfrastruktur mellom helseforetak og universitet.  
Jørgensen redegjorde for bakgrunnen for og organiseringen av Greater 
Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) som et partnerskap mellom 
Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Sjælland og 
Region Hovedstaden for translasjons- og klinisk forskning, samt utdanning  
og innovasjon. Med et felles strategisk fokus på offentlige helsetiltak fremmer 
og understøtter partnerskapet utvalgte områder for å utvikle kvalitet og 
sammenheng i helsesektoren. Clinical Academic Groups (CAG) opprettes som 
tverrgående forskningsgrupper med forskere og klinikere fra partnerskapet 
etter konkurranse hvor hovedkriteriet er fremragende forskning.  
Vurderingen foretas av en komite med internasjonale medlemmer i tillegg til 
danske. Ordningen har løftet forskning og samarbeidet mellom universitet og 
klinikk.  (Se presentasjon, vedlegg 1) 

  

4-2019 
Diskusjonssak 

Avvikling av Samarbeidsforum - endret rolle for NSG? 

 Samarbeidsforum for samordning mellom universiteter med medisin-
utdanning og helseforetak ble etablert på bakgrunn av en anbefaling i 
rapporten «Samordning mellom universiteter og helseforetak» 
(Husebekkrapporten) hvor det ble pekt på behovet for en møtearena mellom 
sektorene på toppledernivå. Forumet ble derfor ledet av politisk nivå i HOD og 
KD og deltakere fra sektorene var på adm.dir.-nivå fra RHF -ene og rektorer 
fra universitetene. Forumet ble nedlagt 12. februar 2019 da den politiske 
ledelsen oppfattet at mange uklarheter i sektorsamarbeidet var ryddet av 
veien, hovedutfordringer var diskutert og ansvar for oppfølging var plassert. 
 
NSG er et strategisk rådgivende organ for de deltakende institusjonene for å 
sikre dialog og samordning av helseforskning i et nasjonalt perspektiv. 
Medlemmene er på dekan og fagdirektør nivå, og fagdepartementenes 
representanter har en observatørrolle inn i dette forumet.  Nedleggelsen av  
Samarbeidsforumet fordrer ikke at NSG får en ny rolle, men NSG fortsetter sitt 
arbeid under de betingelser som nå gjelder.  
 
For helse finnes det ikke en nasjonal samarbeidsgruppe for utdanning mellom 
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universitetene og helseforetakene. Behovet for å drøfte utdanningsaker blir 
mer og mer tydelig. NSG har ikke utdanning som område i sitt mandat og er 
heller ikke sammensatt på en måte at det er naturlig arena for sektor-
samarbeidet innen utdanning. NSG kan imidlertid anbefale at et tilsvarende 
organ som NSG nedsettes for utdanning. 
 
Per Oretorp tok opp kompensasjon for medlemmer fra brukerorganisasjonene 
for de ekstraressurser som er nødvendig for å kunne ivareta slike oppdrag 
som å delta i NSG. På denne bakgrunn ble brukerrepresentantens rolle i NSG 
som så dann tatt opp. AU NSG ble bedt om å vurdere brukerrepresentantenes 
rolle og legge det frem som sak i neste møte i NSG.  

  

5-2019 
Orienteringssak 

Nasjonal arbeidsgruppe - håndtering av pseudonymiserte data innen 
helseforskning  

 Som leder av arbeidsgruppen ga Erlend Smeland en status for arbeidet. 
Oppdrag for arbeidet ble opprinnelig gitt av Samarbeidsforum for samordning 
mellom universiteter med medisinutdanning og helseforetak i møte i august 
2018. I og med at Samarbeidsforumet nå er nedlagt er det avklart at rapport 
leveres til adm.dir. i Helse Sør-Øst (tentativt juni 2019). 
Arbeidsgruppen består av medlemmer fra begge sektorer og med deltakere 
fra de fire regionene. Arbeidsgruppen er i dialog med Datatilsynet, HOD og 
KD, Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Direktoratet for IKT og 
fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT), Regionale komiteer for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-ene, Den nasjonale 
forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Folkehelseinstituttet, 
Forskningsrådet, Kreftforeningen mfl. i sitt arbeid med. Resultatet av dette 
arbeidet vil bli svært viktig for begge sektorene. 

  

6-2019 

Orienteringssak 
Nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG 

 John-Anker Zwart, forskningsleder, Nevroklinikken, OUS, og leder av det 
koordinerende fagmiljøet for MUSS, ga en gjennomgang av resultatet av 
arbeidet til NSG- nettverket innen muskel- og skjelettsykdommer (MUSS). 
NSG berømmet resultatet av dette nettverksarbeidet og oppfatter det som et 
eksempel til etterfølgelse for andre nettverk.  
 
NSG vedtok retningslinjer for nettverkene i mai 2017. Utlysningsteksten for 
nye nettverk ble gjennomgått av Siv Mørkved. Relevante innspill i møtet tas 
med før endelig utlysing i løpet av juni 2019 med søknadsfrist ca. sept./okt. 
2019. Det var enighet om at Samarbeidsorganet i Helse Midt Norge beslutter 
endelig tildeling etter innstilling fra nedsatt komite. 

  

7-2019 
Orienteringssak 

Meld. St 18 (2018 -2019) Helsenæringen  
Sammen om verdiskaping og bedre tjenester 

 Maiken Engelstad redegjorde for regjeringens politikk og forslag til tiltak i 
denne stortingsmeldingen (presentasjon, vedlegg 2). 

  

8-2019 
Diskusjonssak 

Nasjonalt publiseringsutvalg for medisin 

http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-helsenaringsmelding-sammen-om-smartere-helselosninger/id2640241/
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 Ivar Gladhaug ga en kort redegjørelse over organisering av Nasjonalt 
publiseringsutvalg for medisinsk fag (NPU MED) med underliggende 
faggruppene.  Det er viktig å få på plass en god oppnevningsprosess til NPU 
MED og underliggende faggrupper og avklare hvordan forankring ved 
utpeking av medlemmene skal skje i de regionale samarbeidsorganene, 
herunder å sikre faglig bredde i gruppene.  NSG henstilte sekretariatet om å 
ta kontakt med UHR for å få tilgang til mer informasjon før NSG tar saken opp 
igjen til behandling. 

  

9-2019 
Beslutningssak 

Forslag til tema for NSG seminar 20. november 2019. 

 NSG stilte seg bak forslag om Verdikjeden fra biomedisinsk forskning  til klinisk 
forsking til verdiskapning  som tema for seminaret den 20. november 2019. 

  

10-2019 Orienteringssaker 
  

 Rundskriv I-3/2019 Informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten 

 KD har fått spørsmål fra UH-sektoren knyttet til HODs rundskriv nr. I-3/2019 
om informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten. Rundskrivet gjelder 
direkte for spesialisthelsetjenesten, og omtaler en del regelverk som gjelder 
den tjenesten spesifikt. Rundskrivet omtaler også en del forhold knyttet til 
informasjonshåndtering og personvern for helseforskning, basert på 
regelverket i helseforskningsloven og personvernregelverket, særlig EUs 
personvernforordning. Markussen redegjorde for at dette er regelverk som 
også gjelder UH-institusjonene, og da først og fremst de som driver forskning 
som er omfattet av helseforskningsloven. Rundskrivet er derfor også svært 
relevant for UH-sektoren. KD og HOD legger stor vekt på at det utvikles en 
felles forståelse og praktisering av regelverket hos alle som driver 
helseforskning, og dette rundskrivet er et godt utgangspunkt for samarbeid 
mellom UH-institusjonene og helseforetakene. KD støtter fullt ut anbefalingen 
fra HOD om å utarbeide en egen norsk adferdsnorm (bransjenorm) for 
behandling av personopplysninger i helseforskningen. Det vil være et viktig 
tiltak for å sikre god etterlevelse, lik praktisering og godt forskningssamarbeid. 

  

11-2019 Eventuelt 
 Marta Ebbing etterlyste forklaring på hvorfor medisindekanene har sendt 

notat til helseministeren om flere spørsmål knyttet til samarbeidet mellom 
sektorene, og hevdet at slike saker også burde tas opp i NSG. Notatet 
«STYRKING AV FORSKNING I UNIVERSITETSSYKEHUSENE» datert 4. april 2019 
ble distribuert i sakspapirene til møtet i RHF-enes strategiske forskningsorgan 
9. mai 2019. Gladhaug redegjorde for bakgrunnen og avviste at dette dreide 
seg om et formelt brev: Helseministeren har et årlig møte med dekanene ved 
de medisinske fakultetene i Norge. Som en forberedelse til årets møte var det 
utarbeidet et notat fra dekanene som var sendt inn til statsrådens kontor i 
forkant av dette møtet. Gladhaug uttrykte forundring over at et notat som 
åpenbart var ment til internt bruk var blitt distribuert var omtalt som et 
formelt brev og distribuert til fora i spesialisthelsetjenesten. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-32019-om-informasjonshandtering-i-spesialisthelsetjenesten/id2642049/

