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Referat fra møte i NSG  
20. november 2019 kl. 13.30 -15.15 på Hotel Radisson Blu Airport, Gardermoen 

 

UH- sektoren  
Ivar P. Gladhaug, leder NSG 2019 Universitetet i Oslo 

Per Bakke Universitetet i Bergen 

Björn Gustafsson NTNU 

Johanna E. Sollid  Universitetet i Tromsø 

Gro Jamtvedt UHR 

  

Helsesektoren  
Øystein Krüger Helse Sør-Øst RHF  

Tove Klæboe Nilsen Helse Nord RHF 

Svein Skeie   Helse Vest RHF 

Siv Mørkved Helse Midt-Norge RHF 

Eli Renate Grüner Universitetssykehusene 

Erlend B. Smeland Oslo universitetssykehus HF 

  

Observatører   
Marianne van der Wel Helse- og omsorgsdepartementet 

Finn-Hugo Markussen  Kunnskapsdepartementet 

Atle Fretheim    Folkehelseinstituttet 

  

Sekretariat   

Mette Sollihagen Hauge (referent) Universitetet i Oslo 

Randi Vad  Helse Sør-Øst RHF 

  

Meldt forfall  

Baard-Christian Schem Helse Vest RHF 

Maiken Engelstad Helse- og omsorgsdepartementet 

Jannikke Ludt  Forskningsrådet 

Fred Godtliebsen    UHR (Helserelevante MNT-fag) 

  

Saksnr. Sakstittel 
  

12-2019 
Beslutningssak  

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent. Under eventuelt ble det 
meldt inn sak om harmonisering av håndtering av helsedata til 
forskingsformål. 

  

13-2019 
Beslutningssak 

Referat fra møtet i NSG 16. mai 2019 
Referatet var allerede godkjent pr. e-post  

  

14-2019 
Diskusjonssak 

Oppsummering av NSG-seminaret  
NSG så seg fornøyd med årets seminar om Kjeden fra biomedisinsk til 
klinisk forskning til verdiskapning. Seminaret ga et nyttig nasjonalt 
overblikk på bakgrunn av oversikter og gode eksempler fra de fire 
regionene. Eksemplene anskueliggjorde på en god måte at begrepet 
«klinisk forskning» kan være misledende da all forskning dvs. også 
basalforskning   kan være av betydning for pasientbehandling. Det ble 
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fremmet et forslag i møte om at NSG bør vurdere å henstille 
Forskningsrådet om en ny fagevaluering innen helseforskning. 

  

15-2019 
Diskusjonssak 

Regionenes arbeid med retningslinjer for vertskapsrollen i eksternt 
finansierte prosjekter  
Som en oppfølging av likelydende oppdrag gitt i oppdragsbrevene fra 
HOD til RHF-ene og i tildelingsbrevene fra KD til universitetene i 2018 ga 
hver av regionene en presentasjon av status for arbeidet med å få på 
plass felles regionale retningslinjer for vertskapsrollen i eksternt 
finansierte prosjekter. I Sør-Øst er det inngått samarbeidsavtaler om 
vertskapsmodell med tilhørende retningslinjer. De andre regionene er 
godt i gang med sitt arbeid tilpasset regionens samarbeidsflate.  
 
Det var enighet om at hver av regionene må utarbeide individuelle 
retningslinjer som er tilpasset egen regions samarbeidsflate. Alle de åtte 
aktørene (fire RHF og fire universitet) ble anbefalt å besvare oppdraget 
gitt i 2018 fra henholdsvis HOD og KD hver fort seg.  

  

16-2019 
Orienteringssak 

Brukerrepresentasjon i NSG 
Det er sendt forespørsel til Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 
organisasjoner (SAFO) om oppnevning av brukerrepresentant. 

  

17-2019 
Diskusjonssak 

Kartlegging av årsverk ved forskningsutførende institusjoner med  
Health Research Classification System (HRCS) 
Marianne van der Wel redegjorde innledningsvis til saken. 
Forskningsrådet har sendt et notat til HOD hvor det anbefales å 
videreføre på fast basis kartleggingen av årsverk ved forskningsutførende 
institusjoner med. NSG støttet anbefalingene og ga innspill til det videre 
arbeidet. 

  

18-2019 
Beslutningssak 

Møteplan 2020 
13. mai 2020 og 18. november 2020 ble vedtatt som møtedager neste år. 

  

19-2019 
Orienteringssak 

Overføring av ledelse og sekretariatet av NSG, perioden 2020-2021 
Helse Vest har påtatt seg oppgaven for 2020 -2021 etter forespørsel fra 
Helse Midt som i utgangspunktet skulle overta for denne perioden. 

  

20-2019  
Orienteringssak 

Utlysning av forskningsmidler til nye NSG-nettverk  
Siv Mørkved og May Britt Kjelsaas fra Helse Midt-Norge ga en 
statusoversikt. Det har kommet inn 14 søknader samlet til de tre 
temaene i nettverksutlysningen. Vurderingen av søknadene har ikke 
kommet i gang pga. noe sen tilbakemelding fra regionene på forslag til 
medlemmer i vurderingskomiteen. Retningslinjene for nasjonale 
forskningsnettverk gir føringer for hvordan vurderingen av søknader skal 
foregå, og det er lagt opp til en komite bestående av ett medlem fra hver 
av de fire regionene, hvorav to medlemmer fra UH-sektor og to 
medlemmer fra helseforetak, samt en internasjonal representant. Det er 
å forvente at søknadene er ferdig vurdert i løpet av februar 2020. 
Samarbeidsorganet i Midt Norge har mandat til å fatte beslutning i 
henhold til inngåtte retningslinjer.  

  

21-2019  Eventuelt  
Harmonisering av håndtering av helsedata til forskingsformål 
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Erlend Smeland informerte om at arbeidet opprinnelig ble initiert i 
Samarbeidsforum for samordning mellom universiteter med 
medisinutdanning og helseforetak i møte i august 2018 der Helse Sør-Øst 
RHF påtok seg rollen som koordinator.  Det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
bestående av medlemmer fra begge sektorer og med representanter fra 
de fire helseregionene og universiteter med medisinerutdanning. 
Arbeidsgruppen gir anbefalinger om felles retningslinjer som 
utgangspunkt for nasjonal harmonisering for håndtering av 
helseforskningsdata, med særskilt vekt på pseudonymiserte data, dvs. 
data der direkte personidentifiserende informasjon er erstattet med en 
kode. Arbeidsgruppens rapport er nå til en juridisk vurdering av jurister 
ved UiO og Oslo universitetssykehus HF. Denne vurderingen vil legges 
frem i møte i Samarbeidsorganet mellom Helse Sør -Øst RHF og UiO 29. 
nov. 2019 .I etterkant av dette vil det vurderes videre prosess for å 
avslutte arbeidet.  

  

 


