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RHFenes strategigruppe for forskning 
 
Innkalling og saksliste 
Tid: torsdag 9. mai 2019 kl. 9.30-14.30 
Sted: Gardermoen, Park Inn by Radisson  
 

13-2019 

0930-0935 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

14-2019  
0935-1015 

Mulig strategisk dialogplattform mellom Forskningsrådet og de 
regionale helseforetakene 
v/John-Arne Røttingen, adm. dir. Forskningsrådet  
Notat fra Forskningsrådet 

15-2019 

1015-1020 

Referat fra møtet i strategigruppen 07.03.2019 

16-2019 
1020-1030 

Tidligere saker i RHFenes strategigruppe - oppdragsdokumentet 2019  
Skriftlig oppsummering av status i aktuelle saker 
Saksnotat 16-2019 

17-2019 
1030-1100 

Handtering av pseudonyme forskningsdata - nasjonal tverrsektoriell 
arbeidsgruppe 
v/Erlend B. Smeland, leder av arbeidsgruppen 
 

1100-1110 Pause 

18-2019 
1110-1210 

Trial Nation – presentasjon av den danske forening for fremming av 
kliniske studier 
v/Karina Markersen, konstituert direktør i Trial Nation 
 
I 2019 fikk RHFene i oppdrag, i samarbeid med næringslivet, å utrede 
hvordan NorCRIN kan kobles tettere til industrien gjennom en 
partnerskapsmodell. Trial Nation (tidligere NEXT – National Experimental 
Therapy Partnership  og Én Indgang) er invitert for å gi en presentasjon 
av hvordan offentlig-privat partnerskap innen klinisk forskning er 
organisert i Danmark. 
http://trialnation.dk/#about-us 
 

1210-1240 Lunsj  

19-2019 
1240-1320 

Erfaringer med studiedeltakelse for pasienter henvist til Ekspertpanelet 
v/Halfdan Sørbye, leder av Ekspertpanelet 
 

20-2019 

1320-1335 

Innovasjonssaker på RHF-nivå 

Innledning ved Siv Cathrine Høymork og Øystein Krüger 

Saksnotat 20-2019 

21-2019 
1335-1405 

Saker fra HOD 

http://trialnation.dk/#about-us
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 a) Innspill fra de medisinske dekanene om tilrettelegging for klinisk 
forskning i HFene – synspunkter fra strategigruppen? 
Vedlegg 21 a) 

b) Utfordringer knyttet til deltakelse i kliniske studier på tvers av 
landegrenser, jf. ekspertpanelet m.fl.– synspunkter fra 
strategigruppen? 
Vedlegg 21 b) 

c) Oppnevning av representant til gruppe på Missions kreftforskning i 
Horisont Europa  
Vedlegg 22 c) 

 
Orienteringssaker fra HOD 
d) Helsenæringsmeldingen og handlingsplan for kliniske studier (innspill 

på prosess) 
e) HDIR sin koordineringsfunksjon for PM – oppnevning av fagråd m.m. 
f) Prinsipielle avklaringer om utprøvende behandling – brev fra HOD 

Vedlegg 22 f) 
g) KDs kommende høring om eventuell justering av 

publiseringsindikatoren i lys av Plan S  
h) Prosjekt om kliniske studier i regi av OCC  

Vedlegg 22 h) 
 

22-2019 
1405 - 1410 

Nasjonalt forum for åpen forskning 
Saksnotat 22-2019 med vedlegg 
 

23-2019 
1410 - 1415 

Justering av vurderingskriterier etter norm fra KLINBEFORSK – praksis i 
regionene 
Saksnotat 23-2019 
 

24-2019 

1415-1420 

Øvrige referat-/orienteringssaker 

 Referat fra møter i utvalg hvor RHFenes strategigruppe er representert.  
Muntlig orientering kan gis i møtet ved behov. 

 Unit – Digitaliseringsstyret  
(Siv Mørkved, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF) 
Lenke til referat fra møte 11.04.2019 

 Unit - Fagutvalg for forskning  
(Katrine W. Bjerde, Unit)  

 Det nasjonale publiseringsutvalget  
(Torunn Berge, Helse Sør-Øst RHF) 
Lenke til referat fra møte 08.02.2019 
 

  Referat fra AU-møte RHFenes strategigruppe 03.04.2019 
 

25-2019 

1420-1430 

Eventuelt 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20182019/id2639253/sec1
https://www.unit.no/moter-i-digitaliseringsstyret
https://www.unit.no/moter-i-fagutvalg-forskning
file:///C:/Users/kli027/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3FKV7HTO/Referat-NPU-08-02-2019.pdf

