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RHFenes strategigruppe for forskning 
 
Innkalling og saksliste 
Tid: Onsdag 31. oktober 2018 kl. 9.30-14.30 
Sted: Gardermoen, Park Inn by Radisson  
 

09.30-09.40 

34-2018 

Vedtakssak 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

35-2018 

Vedtakssak 
Referat fra møtet i strategigruppen 30.08.2018 

http://rhf-forsk.org/wp-content/uploads/20180830-Referat-

godkjent_RHFenes-strategigruppe.pdf 

09.40-10.00 
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. 
 
Helse Sør-Øst orienterer om hvordan oppdraget planlegges håndtert. 
 
b)  Utredning og pilotering av totalkostnadsmodell for eksternt 
finansierte prosjekter i helsesektoren (TDI-modellen) 
Universitetssykehusene ble i møte 30.08.2018 bedt om å ta opp til diskusjon 
og vurdere modellen slik den ble framlagt i møtet. 
 
Regionene orienterer muntlig om status i saken. 
 

10.00-10.35 
37-2018 
Orienteringssak 
 

Forskningsrådet – endringer i utlysninger og vurdering av søknader 
Orientering ved Jesper Werdelin Simonsen, områdedirektør, 
Forskningsrådet  

10.35-10.55 
38-2018 
Orienteringssak 

Plan S – europeisk offensiv for åpen tilgang til forskning 
Orientering ved Jesper Werdelin Simonsen, områdedirektør, 
Forskningsrådet 

10.55-11.30 
39-2018 
Orienteringssak 
 

Europeiske felleskrav til forskningsetikk 
https://www.allea.org/publications/joint-publications/european-code-
conduct-research-integrity/ 
Orientering ved Vidar Enebakk, sekretariatsleder, Den nasjonale 
forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 
Vedlegg:  
Saksnotat  

11.30-12.15 Lunsj 

http://rhf-forsk.org/wp-content/uploads/20180830-Referat-godkjent_RHFenes-strategigruppe.pdf
http://rhf-forsk.org/wp-content/uploads/20180830-Referat-godkjent_RHFenes-strategigruppe.pdf
https://www.allea.org/publications/joint-publications/european-code-conduct-research-integrity/
https://www.allea.org/publications/joint-publications/european-code-conduct-research-integrity/
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12.15-12.50 
40-2018 
Orienteringssak 
 

NorPedMed - klinisk forskningsnettverk  
Thomas Halvorsen, leder for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler 
til barn, orienterer. 
Vedlegg:  
Saksnotat fra NorPedMed 

12.50-13.20 
41-2018 
Diskusjonssak 
 

Vurdering av gaveforsterkningsordning i helsesektoren 
Orientering ved Siv Cathrine Høymork  
Vedlegg: 
Saksnotat fra HOD 
Saksnotat fra Bjørn Tore Gjertsen 

13.20-13.25 
42-2018 
Orienteringssak 

Prøverapportering på kliniske behandlingsstudier – finansiering av 
ressurser til kvalitetssikring av datagrunnlag 
Oppdatering i saken ved Helse Sør-Øst RHF/arbeidsutvalget 

13.25-14.15 

43-2018 
Orienteringssaker 

a) Orienteringer fra Helse- og omsorgsdepartementet  

 Oppdragsdokument 2019 
Presentasjon ved Maiken Engelstad, avdelingsdirektør 

b) Orienteringer fra møter i utvalg/arbeidsgrupper hvor RHFenes 
strategigruppe er representert:  

 Det nasjonale publiseringsutvalget, NPU/NPU-medisin 
Torunn Berge, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF orienterer 

 Unit – Digitaliseringsstyret. Møte 30.10.2018 
 Lenke til agenda 
Siv Mørkved, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF orienterer 

 Unit - Fagutvalg for forskning. Møte 25.09.2018  
Lenke til referat 
Katrine W. Bjerde, CERES orienterer 

 NorCRIN. Prosjekt- og styremøte 18.09.2018 
Vedlegg: Referat fra møte.  
Siv Mørkved orienterer  

c) RHFenes eventuelle rolle som partner i konsortier. Refleksjon etter nylig 
innsendt søknad 
Muntlig orientering 

d)  Referat fra samarbeidsforum 20.08.2018 
Vedlegg: Referat med presentasjoner fra møtet 

e)  Fremtidig organisering av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. 
Utredning av alternativer 
Vedlegg: Notat 12.09.2018 til orientering 

f) AU for RHFenes strategigruppe. Møte 19.10.2018.  
Referat ettersendes 

14.15-14.30 

44-2018 
Eventuelt 

 

https://www.unit.no/digitalisering/digitaliseringsstyret/moter/mote2/
https://www.unit.no/wp-content/uploads/2018/10/Referat-fagutvalg-forskning-25.09.2018.pdf

