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Tove Klæboe Nilsen/Kristina Lindstrøm

RHFenes strategigruppe for forskning
Referat
Tid: torsdag 9. mai 2019 kl. 9.30-14.30
Sted: Gardermoen, Park Inn by Radisson
Til stede:
Siv Cathrine Høymork (leder av strategigruppen), Einar Bugge, Gunnar Morken,
Siv Mørkved, Baard-Christian Schem, Marta Ebbing, Øystein Krüger, Erlend B.
Smeland, Torunn Berge, Maiken Engelstad, Marianne van der Wel, Jan
Sigurd Røtnes, Ole Wiig, Henrietta Blankson, Kåre Birger Hagen og Katrine Weisteen
Bjerde
Inviterte:
Kristin Bjordal, Ola Dale og Siri Kolle på sak 18.
Sekretariat:
Tove Klæboe Nilsen og Kristina Lindstrøm

13-2019

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
En sak ble meldt til eventuelt:
Nyoppnevning til programstyret for KLINBEFORSK v/Helse Sør-Øst RHF.

14-2019

Mulig strategisk dialogplattform mellom Forskningsrådet og de
regionale helseforetakene
v/John-Arne Røttingen, adm. dir. Forskningsrådet
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.
Saken ble presentert av Røttingen, med fokus på å se på prioriteringene i
helseforskning fra Forskningsrådet og RHFene mer helhetlig. Diskusjonen
som fulgte var knyttet til vurderinger av behovet for dialog og
samhandling mellom aktørene på et overordnet nivå. Forskningsrådet
hadde, i et på forhånd utsendt notat, trukket frem noen eksempler på
områder som det ville være aktuelt å diskutere på en mulig strategisk
dialogarena. Eksemplene ble i liten grad kommentert.
Når det gjelder mulighet for en større satsing i form av felles utlysning av
forskningsmidler til f. eks. persontilpasset medisin, ble det påpekt at
dette kan vanskeliggjøres av RHFenes organisering i fire selvstendige
enheter med hvert sitt styre og beslutningsveier for bruk av tildelte
forskningsmidler. Det ble nevnt at andre muligheter kan være enklere å
få til, f. eks. ved at en andel av KLINBEFORSK-midlene vurderes for en slik
avsetning, eller at forskningsmidler fra RHFene øremerkes til dette fra
sentralt hold.
Strategigruppen er positiv til etablering av en strategisk dialogplattform
mellom Forskningsrådet og de regionale helseforetakene. Universitetene
kan også være dialogpartner. Videre prosess for oppfølging av initiativet
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tas opp til diskusjon i AU, herunder hvordan de regionale
samarbeidsorganene skal involveres.
RHFene ble anmodet om å drøfte spørsmålet i egen region.
Det er aktuelt å ta saken tilbake til strategigruppen i møtet 29.08.2019,
alternativt 24.10.2019. Forskningsrådet stiller seg positiv til å bidra i
dialog med AU/strategigruppen for videre fremdrift i saken.
15-2019

Referat fra møtet i strategigruppen 07.03.2019
Følgende saker ble kommentert:






16-2019

17-2019

Oppdrag (tilleggsdokument 29.06.18) knyttet til utredning av
persontilpasset medisin og Nye metoder.
Helse Vest orienterte. Ifølge årlig melding fra RHFene er oppdraget
blant annet tenkt løst med bistand fra nasjonalt kompetansenettverk
for persontilpasset medisin. Det ble framført noen innvendinger mot
at dette var måten å løse oppdraget på, og det ble påminnet om at
Siv Cathrine Høymork og Kåre Birger Hagen i et tidligere
strategigruppemøte har meldt sin interesse for å delta i arbeidet.
Retningslinjer for vertskapsrollen i eksterne prosjekter.
Regionene er bedt om å sende inn avtalene når de foreligger, og
senest innen 20. august for å legges fram for strategigruppa som
avtalt tidligere. Sekretariatet sender ut påminnelse.
Innføring av TDI-modellen i helseforetakene. Det er etablert et
nettverk av representanter fra universitetssykehusene for
erfaringsutveksling hva gjelder implementering av TDI-modellen. Det
vil utgå en forberedt sak fra gruppen til neste møte i nasjonalt
nettverk for forskningsstøtte (Stavanger 27.-28.08.19).

Tidligere saker i RHFenes strategigruppe - oppdragsdokumentet 2019
Det ble henvist til skriftlig notat utsendt i saken. Informasjonen tas til
orientering
Handtering av pseudonyme forskningsdata - nasjonal tverrsektoriell
arbeidsgruppe
v/Erlend B. Smeland, leder av arbeidsgruppen
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.
Det ble orientert om hvilke sentrale problemstillinger som
arbeidsgruppen jobber med. Arbeidsgruppen vil levere sin rapport til
adm.dir. i Helse Sør-Øst RHF (tentativt juni 2019) for videre behandling i
AD-møte. Strategigruppen vil bli invitert til å gi innspill til rapporten før
den ferdigstilles.

18-2019

Trial Nation – presentasjon av den danske forening for fremming av
kliniske studier
v/Karina Markersen, konstituert direktør i Trial Nation
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.
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Trial Nation (tidligere NEXT – National Experimental Therapy Partnership
og Én Indgang) var invitert for å orientere om hvordan offentlig-privat
partnerskap innen klinisk forskning er organisert i Danmark. Dette på
bakgrunn av oppdag gitt RHFene i 2019, om å utrede hvordan NorCRIN
kan kobles tettere til industrien gjennom en partnerskapsmodell.
Utredningsarbeidet ledes av Helse Midt-Norge RHF, som har knyttet til
seg en tverregional arbeidsgruppe av deltakere med utspring fra
NorCRIN-nettverket. Deler av arbeidsgruppen var invitert til å følge
saken i møtet, som grunnlag for eventuelt å søke ytterligere informasjon
og erfaring fra arbeidet i Danmark.

19-2019

Erfaringer med studiedeltakelse for pasienter henvist til Ekspertpanelet
v/Halfdan Sørbye, leder av Ekspertpanelet
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.
Blant de problemstillingene Sørbye tok opp, var mangelen på relevante
studier for pasienter i Norge/Norden, vansker ved deltakelse i studier
utenfor Norden og eksempler på ulik behandling i RHFene mht. betaling
av studiedeltakelse.
Leder minnet ved innledning til diskusjon om at strategigruppas inngang
til denne saken, er praktiske, juridiske og økonomiske forhold som
eventuelt hindrer at norske pasienter kan delta i studier i utlandet og da
først og fremst i nordiske land
Strategigruppen ble i forrige møte (07.03.2019) forelagt notat fra
Ekspertpanelet vedrørende utfordringer knyttet til deltakelse i studier
utenfor Norge, herunder organisering av reise og opphold. For å få en
bedre praktisk organisering foreslår Ekspertpanelet at utenlandskontorene gis i oppgave å bistå med reise-, hotellbestilling m.m. Når
helseforetaket godkjenner deltakelse bør videre prosess være ordnet og
avklart i form av hvem som har ansvaret for følge opp det praktiske.
Strategigruppen ønsker å bidra til bedre tilrettelegging for deltakelse, og
støtter Ekspertpanelets vurdering hva gjelder utenlandskontorenes rolle.
Siv Cathrine Høymork og Baard Christian Schem gjør noen undersøkelser
vedrørende utenlandskontorenes rolle og eventuelle hindre for å bistå
også disse pasientene, og vurderer deretter en fornuftig vei videre for å
få løst de problemene som utenlandskontorene ev. peker på. Det er
naturlig å involvere fagdirektørene i neste omgang.

20-2019

Innovasjonssaker på RHF-nivå
Ansvaret for samordning av innovasjon på RHF-nivå er tillagt RHFenes
arbeidsgruppe for innovasjon. Med bakgrunn i at gruppen p.t. ikke er
operativ ønsker strategigruppen å holde seg orientert om aktuelle
innovasjonssaker.
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Ivaretakelse av innovasjonsområdet er ulikt organisert i RHFene. Det er
av interesse å bli kjent med hvordan de ulike regionene jobber på
innovasjonsområdet, og saken settes på sakslisten til møtet 24.10.2019
Hver region bes om å sende et kort notat med beskrivelse av hvordan
innovasjonssaker løses (organisering, utlysning m.m.) til sekretariatet
innen 01.09.2019.
21-2019

Saker fra HOD
a) Innspill fra de medisinske dekanene om tilrettelegging for klinisk
forskning i HFene.
HOD tar med seg synspunktene som kom frem i diskusjonen.
b) Utfordringer knyttet til deltakelse i kliniske studier på tvers av
landegrenser.
Saken ble behandlet under sak 19-2019.
c) Oppnevning av representant til gruppe på Missions kreftforskning i
Horisont Europa
HOD ønsker å bli orientert om aktuelle søkere. Nærmere informasjon
kommer i egen e-post.
d) Endelige resultater for helsemålingen for 2018. Orientering ved HOD.
Resultater for helsemålingen publiseres 10.05.2019 på
regjeringen.no.
Gjennomgang av helsemålingen med vekt på hva som ligger til grunn
for finansieringspoeng settes opp som en forberedt sak til høsten, og
NIFU inviteres til å innlede.
e) Utkast til veileder for utprøvende behandling er sendt på høring fra
Helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovendebehandling-horingsutkast/utprovende-behandling-utenfor-kliniskestudier.
HOD vurderer det som viktig at RHFene gir innspill til veilederen for å
øke dokumentets nytteverdi.
f)

Oppfølging av Helsenæringsmeldingen: handlingsplan for kliniske
studier.
HOD informerte om at det legges opp til en bred prosess, med
oppstartsmøte etter sommeren. Strategigruppen blir en sentral aktør
i arbeidet.

g) Helsedirektoratets koordineringsfunksjon for persontilpasset medisin
– oppnevning av fagråd m.m.
Fra RHFene ble det påminnet om at av koordineringshensyn bør
oppnevninger følge linjeorganisasjonen og gå via RHFene.
h) Prinsipielle avklaringer om utprøvende behandling – brev fra HOD.
HOD redegjorde kort for problematikken og opplyste at de vil komme
tilbake til saken.
i)

KDs kommende høring om eventuell justering av
publiseringsindikatoren i lys av Plan S.
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RHFene oppfordres til å sende sine innspill i kopi til hverandre. Det
kan vurderes å be NIFU om å forberede en sak om tematikken til
høsten.
j)

22-2019

Prosjekt om kliniske studier i regi av Oslo Cancer Cluster.
Presentasjonen som foreligger er et resultat av student/konsulentprosjekt som følge av samarbeid mellom OCC og MBAstudiet ved Cambridge. Det kan vurderes som nyttig å be om en
nærmere orientering av prosjektet i strategigruppen.

Nasjonalt forum for åpen forskning
Siv Cathrine Høymork orienterte fra innledende møte i forumet
(02.05.19). RHFene skal delta i forumet med en representant. I møtet ble
bestemt at Helse Sør-Øst utpeker en person til oppgaven.*
*Peder Utne fra OUS ble i etterkant av møtet meldt inn som RHFenes
representant.

23-2019

Justering av vurderingskriterier etter norm fra KLINBEFORSK – praksis i
regionene
Det gikk frem av saken at Helse Vest allerede har justert kriteriene, og at
også Helse Sør-Øst trolig vil benytte samme oppsett som KLINBEFORSK.
Helse Midt-Norge har lyst ut midlene for 2020 og ikke endret kriteriene.
Diskusjonen i strategigruppen gikk i retning av at regional samordning
anses som hensiktsmessig. Helse Nord ønsker å følge flertallet og vil
vurdere en endring etter modell fra Helse Vest.

24-2019

Øvrige referat-/orienteringssaker
Orientering fra møter i utvalg hvor RHFenes strategigruppe er
representert:






25-2019

Unit – Digitaliseringsstyret
Lenke til referat fra møte 11.04.2019
Unit kommenterte at det vil bli sendt ut en egen epost knyttet til sak
om finansieringsmodell for fellestjenester.
Unit - Fagutvalg for forskning
Det nasjonale publiseringsutvalget
Lenke til referat fra møte 08.02.2019
Referat fra AU-møte RHFenes strategigruppe 03.04.2019

Konklusjon: Referatene tas til orientering
Eventuelt
Helse Sør-Øst orienterte om at fagdirektør Jan Frich går inn som leder av
programstyret for KLINBEFORSK.
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