
Sekretariat 2018 -2019: 
Kristina Lindstrøm/Monika Rydland 

1 
 

 
 

RHFenes strategigruppe for forskning 
 
Referat 
Onsdag 31. oktober 2018 kl. 9.30-14.30 
Gardermoen, Park Inn by Radisson  
Til stede: Siv Cathrine Høymork (leder av strategigruppen), Einar Bugge, Gunnar Morken, 
  Siv Mørkved, Inger Økland, Svein Skeie, Øystein Krüger, Erlend B. Smeland, 

Torunn Berge, Maiken Engelstad, Ole Wiig, Jan Sigurd Røtnes, Gunnar Sivertsen, 
Henrietta Blankson 

Inviterte: Jesper Werdelin Simonsen (sak 37-2018 og 38-2018), Vidar Enebakk (sak 39-2018), 
Thomas Halvorsen og Heidi Glosli (sak 40-2018), Sølvi Lerfald (hele møtet) 

Forfall:  Bjørn Tore Gjertsen, Katrine Weisteen Bjerde, Kåre Birger Hagen, Maria Henningsen 
Sekretariat: Tove Klæboe Nilsen, Kristina Lindstrøm, Monika Rydland 
 

34-2018 

Vedtakssak 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Til eventuelt ble det meldt inn to 
saker fra HOD: 
-Måling av ressursbruk til forskning 
-Redelighetsutvalg i helseforetakene 

35-2018 

Vedtakssak 
Referat fra møtet i strategigruppen 30.08.2018 

Godkjent referat ble tatt til orientering.  

Sak 25-2018 Oppdragsdokument ble spesielt kommentert.  

a) Helse Vest opplyste at prosessen vedrørende utredning om 

persontilpasset medisin og Nye Metoder ikke er kommet i gang, men at 

aktuelle ressurspersoner vil bli kontaktet når arbeidet starter opp.  

HOD viste til informasjon fra NICE (UK) vedrørende hvordan de jobber med 

metodevurderinger og persontilpasset medisin, og spesifikt 

biomarkører/gentester, jf. oppdrag til RHFene i revidert 

oppdragsdokument knyttet til persontilpasset medisin. HOD videresender 

skriftlig bakgrunnsinformasjon til strategigruppen. 

b) OD 2017 Samordning av vurderingskriterier mellom RHFene og 

Forskningsrådet. Påminnelse om at RHFene rapporterer på kravet i årlig 

melding 2018. 

36-2018 
Orienteringssak 
 

Oppdateringer tidligere saker i RHFenes strategigruppe 
a) OD 2018 - oppdrag i tilleggsdokumentet juni 2018 
De regionale helseforetakene skal sikre etablering og drift av infrastruktur 
som kan legge til rette for utvikling og bruk av molekylære tester, 
genpaneler og bruk av biomarkører i forskning og persontilpasset 
behandling. Det skal legges til rette for pasientforløp som integrerer 
forskning og klinikk, i tråd med anbefaling i Nasjonal strategi for 
persontilpasset medisin i helsetjenesten. 
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Helse Sør-Øst orienterte.  Oppdraget ligger i fagdirektørlinjen. 
Strategigruppen ønsker å bli oppdatert i saken etter at den har vært til 
beslutning i AD-møtet. Saken forberedes av Helse Sør-Øst i samarbeid med 
sekretariatet og legges frem som diskusjonssak til marsmøtet 2019.  
HOD varslet at saken vil bli satt opp på oppfølgingsmøte med RHFene for 
statusoppdatering. 
 
b)  Utredning og pilotering av totalkostnadsmodell for eksternt 
finansierte prosjekter i helsesektoren (TDI-modellen) 
Universitetssykehusene orienterte om deres vurderinger av modellen og 
foreløpige planer. Videre arbeid bør gjøres i samarbeid mellom de seks 
universitetssykehusene, og saken ble diskutert mht. hvordan sikre fremdrift 
i prosessen. Strategigruppen konkluderte med at det utgår en henvendelse 
fra sekretariatet til universitetssykehusene, inkludert Ahus og SUS, om å 
melde inn kontaktperson til en arbeidsgruppe. Gruppen tar selv ansvar for 
å koordinere første møte og velge leder for gruppen. OUS, som allerede har 
gjennomført pilotering, vil bistå med kompetanse i gruppen.  
 
Strategigruppen ber om en oppdatering om arbeidet i gruppen på 

marsmøtet. Saken legges frem til fornyet orientering på maimøtet.  

37-2018 
Orienteringssak 
 

Forskningsrådet – endringer i utlysninger og vurdering av søknader 
Områdedirektør Jesper Werdelin Simonsen, Forskningsrådet, presenterte 
saken. Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 

38-2018 
Orienteringssak 

Plan S – europeisk offensiv for åpen tilgang til forskning 
Områdedirektør Jesper Werdelin Simonsen, Forskningsrådet, presenterte 
saken. Presentasjonen er vedlagt referatet. 
Nærmere redegjørelse vil bli gitt strategigruppen i marsmøtet 2019. 
 

39-2018 
Orienteringssak 
 

Europeiske felleskrav til forskningsetikk 
Sekretariatsleder Vidar Enebakk, Den nasjonale forskningsetiske komité for 
samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), redegjorde for innholdet i 
retningslinjene og arbeidet med den norske utgaven. 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
Det pågår et arbeid med å lage en innledning til og innramming av 

retningslinjene for å synliggjøre hva dette innebærer i en norsk kontekst. 

Det vil bli sendt ut et forslag til innramming/innledning i 

november/desember med muligheter for å gi innspill til teksten. 

40-2018 
Orienteringssak 
 

NorPedMed - klinisk forskningsnettverk  
Leder for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, Thomas 
Halvorsen, orienterte strategigruppen. 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
Det ble diskutert på generell basis hvordan ledende forskningsmiljø kan gå 
frem i søknadssammenhenger hvor det er behov for en samlet nasjonal 
respons, f.eks. i form av et støttebrev. Strategigruppen ser det som mest 
hensiktsmessig at slike henvendelser meldes sekretariatet, og at det gjøres 
en separat vurdering av medlemmer i strategigruppen, som jo er de 



Sekretariat 2018 -2019: 
Kristina Lindstrøm/Monika Rydland 

3 
 

forskningsansvarlige i hhv. RHFene og universitetssykehusene. 
Sekretariatet vil kunne bidra til en koordinert vurdering og respons. 
 

41-2018 
 

Vurdering av gaveforsterkningsordning i helsesektoren 
Orientering ved Siv Cathrine Høymork. 
Det lå ved to notater, ett fra HOD og ett fra medlem av strategigruppen, 
Bjørn Tore Gjertsen. Det ble opplyst at arbeidsgruppen som ble nedsatt for 
å forberede saken, ikke har vært involvert i utformingen av notatene. HOD 
opplyste at de har vært i dialog med KD, og det er ikke aktuelt å innlemme 
foretakene i eksisterende ordning i KD, slik Gjertsen lufter muligheten av i 
sitt notat. 
 
Det ble tatt til orde for at det er problematisk å innføre en ordning med 
gaveforsterkning i helseforetakene, så lenge disse midlene skal tas av det 
øremerkede tilskuddet til forskning.   
RHFene peker på at det finnes handlingsrom på regionalt nivå for å utløse 
de prinsipielt samme mekanismene som en formalisert 
gaveforsterkningsordning er ment å fremme, f.eks. ved å innvilge 
strategiske midler til større søknader hvor private finansiører/givere er 
involvert, og at dette gjøres i flere regioner allerede. 
Strategigruppen stilte seg enstemmig bak konklusjonen.  
 
Konklusjon 
RHFenes strategigruppe støtter ikke innføring av en formalisert 
gaveforsterkningsordning så lenge dette ikke følges av friske midler. 
 

42-2018 
Orienteringssak 

Prøverapportering på kliniske behandlingsstudier – finansiering av 
ressurser til kvalitetssikring av datagrunnlag 
Det ble gitt en kort oppdatering i saken ved Helse Sør-Øst.  Det ble vist til 
AD-møtevedtak (AD-sak 116-2017) som hjemler kostnadsdekning for 
kvalitetssikring av prøverapporteringen av datagrunnlaget (kfr. sak 42-
2018). 
 

43-2018 Orienteringssaker 

a) Orienteringer fra Helse- og omsorgsdepartementet  

 Oppdragsdokument 2019 
Helse- og omsorgsdepartementet orienterte strategigruppen om 
mulige oppdrag innen forskning og innovasjon i 2019. 

 
b) Orienteringer fra møter i utvalg/arbeidsgrupper hvor RHFenes 

strategigruppe er representert:  
 
•     Det nasjonale publiseringsutvalget, NPU/NPU MED: 
Spesialrådgiver Torunn Berge, Helse Sør-Øst RHF orienterte fra møte i NPU 
MED om publiseringsnivå for fagtidsskriftene hvor hun har deltatt som 
observatør. Det ble pekt på utfordringer bl.a. knyttet til oppnevning av 
faggruppemedlemmer.  

 
Assisterende fagdirektør Siv Mørkved, Helse Midt-Norge RHF orienterte fra 
følgende møter: 

 Unit – Digitaliseringsstyret. Møte 30.10.2018. Lenke til agenda 

https://www.unit.no/digitalisering/digitaliseringsstyret/moter/mote2/
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 Unit - Fagutvalg for forskning. Møte 25.09.2018. Lenke til referat 

 NorCRIN. Prosjekt- og styremøte 18.09.2018. 
 

Strategigruppen tar informasjonen til orientering. 
 

c) RHFenes eventuelle rolle som partner i konsortier. Refleksjon etter nylig 
innsendt søknad 
Muntlig orientering på bakgrunn av RHFenes erfaringer med søknadsrunde 
Biobank Norge. RHFenes representanter i strategigruppa uttrykte at det 
ved slike søknader må legges til rette for en bedre prosess og gis 
tilstrekkelig med tid for reell vurdering av søknaden. Videre ble det stilt 
spørsmål om RHFene er riktig avtalenivå ved konsortieavtaler. 
 

d)  Følgende var utsendt til orientering, men ble ikke gjennomgått i møtet: 
-Referat fra møte i samarbeidsforum 20.08.2018. 
-Notat: Fremtidig organisering av felles nettløsning for 
spesialisthelsetjenesten - Utredning av alternativer. 
-Referat fra møte i AU for RHFenes strategigruppe 19.10.2018. 
 

44-2018 Eventuelt 

HOD ønsker tilbakemelding fra RHFene om hvilken praksis som gjelder 
angående HFenes rapportering av ressursbruk til forskning. Informasjonen 
er relevant mht. ev. omgjøring av beslutning om at måling av ressursbruk til 
forskning etter 2018 skal foregå hvert annet år. 
Hver region bes sende e-post til Maiken Engelstad med kopi til NIFU i løpet 
av inneværende uke (uke 44).  
 
HOD ønsket en statusgjennomgang av etablering av redelighetsutvalg i 
helseforetakene og hvordan saken følges opp fra RHFene.  
Nord: UNN har felles utvalg med UiT. Spørsmålet om hvordan øvrige 
foretak, inkl. RHFet ved SKDE, skal innrette seg, vil være klart til nyttår. 
Midt: Helse Midt-Norge inngår i felles regionalt redelighetsutvalg med 
NTNU. 
Vest: Modell for ett regionalt redelighetsutvalg er til vurdering i RHFet.  
Sør-Øst: Helseforetakene er tilbudt å koble seg på eksisterende struktur, 
som er felles redelighetsutvalg mellom OUS, Ahus og deler av UiO.  
 

https://www.unit.no/wp-content/uploads/2018/10/Referat-fagutvalg-forskning-25.09.2018.pdf

