Sekretariat 2018 -2019:
Tove Klæboe Nilsen/Kristina Lindstrøm

RHFenes strategigruppe for forskning
Innkalling og saksliste
Tid: torsdag 7. mars 2019 kl. 09.30-14.30
Sted: Gardermoen, Park Inn by Radisson
1-2019

Godkjenning av innkalling og dagsorden

2-2019

Referat fra møtet i strategigruppen 31.10.2018
Lenke til referat

3-2019

4-2019

Oppdragsdokument 2019/Foretaksmøte 15.01.2019
a) Oppdrag til RHFene i 2019
b) Protokoll fra foretaksmøte 15.01.2019
Oppdrag til RHFene i pkt. 3.4.2 Helsedataprogrammet
Vedlegg: notat
Oppdateringer - tidligere saker i strategigruppen
a) Oppdrag 2018. Retningslinjer for vertskapsrollen i eksterne prosjekter
Vedlegg: notat
b) Oppdrag 2018, tilleggsdokumentet
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.
Oppdraget ligger i fagdirektørlinjen. Strategigruppen har i et tidligere møte
(31.10) meldt at de ønsker å holde seg oppdatert i saken.
Vedlegg: notat
c) Bruk av verktøy for registre utenfor det nasjonale styringssystemet for
kvalitetsregistre
Statusoppdatering fra hver region (jf. referat fra maimøtet 2018)
d) Plan S – europeisk offensiv for åpen tilgang til forskning
Strategigruppen har i et tidligere møte (31.10) bedt Forskningsrådet
komme tilbake med en nærmere orientering om Plan S. Det vurderes
imidlertid som mer hensiktsmessig at denne redegjørelsen blir gitt i NSG.
Det foreslås at saken spilles inn til saksliste for NSG.

5-2019

Helseforetakene og TDI-modellen. Oppdatering fra arbeidsgruppe
Vedlegg: notat og referat fra møte 10.01.2019
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6-2019

Forskningsrådets handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor
persontilpasset medisin for perioden 2018-2021
Muntlig orientering fra workshop (31.01.2019) om hvordan følge opp
strategien.
Vedlegg: agenda fra møtet

7-2019

Brukermedvirkning
Orientering fra Helse Nords studietur til Exeter – alternativ modell for
brukermedvirkning i helseforskning
Vedlegg: notat

8-2019

Hva hemmer inklusjon av pasienter i kliniske studier på tvers av nordiske
land? Innledende problembeskrivelse
Vedlegg: notat og brev fra Ekspertpanelet

9-2019

Orienteringssaker fra HOD
 Ny regjeringsplattform, med særskilt vekt på forskning (notat)
 HelseOmsorg21-rådet fra 2019 (notat)
 Pilot Helse – helhetlig virkemiddelkjede innenfor helseinnovasjon (notat)
 Veien videre for Samarbeidsforum for samordning mellom helseforetak og
universiteter med medisinutdanning (brev til sektorene)

10-2019

Orientering ved Unit
Status for Plan S/forhandlinger med forlagene
Handlingsplan for forskningstjenester, inkludert nytt SPREK

11-2019

Øvrige orienteringssaker
Seminar for overrekkelse av nasjonal forskning- og innovasjonsrapport 2019
Vedlegg: brev fra HOD
Orienteringer fra møter i utvalg/arbeidsgrupper hvor RHFenes strategigruppe
er representert:
 Unit – Digitaliseringsstyret (møte 28.01.2019 - se lenke
https://www.unit.no/moter-i-digitaliseringsstyret)
Siv Mørkved, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF orienterer
 Unit - Fagutvalg for forskning (møte 13.12.2018 og 04.02.2019 – se lenke
https://www.unit.no/moter-i-fagutvalg-forskning)
Katrine W. Bjerde, Unit orienterer
 Det nasjonale publiseringsutvalget (møte 08.02.2019 – se lenke
https://npi.nsd.no/organisering/npu/referat?id=1109 )
Referat fra AU-møte RHFenes strategigruppe 08.02.2019

12-2019

Eventuelt
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