Sekretariat 2018 -2019:
Kristina Lindstrøm

RHFenes strategigruppe for forskning
Referat
Tid: torsdag 29. august 2019 kl. 9.30 - 14.30
Sted: Gardermoen, Park Inn by Radisson
Til stede:

Inviterte:
Sekretariat:
Forfall:

Tove Klæboe Nilsen (leder av strategigruppen), Siv Mørkved, Gunnar Morken,
Baard-Christian Schem, Renate Grüner, Øystein Krüger, Erlend B.
Smeland, Randi Vad, Maiken Engelstad, Marianne van der Wel, Jan
Sigurd Røtnes, Ole Wiig, Henrietta Blankson, Kåre Birger Hagen og Marit Henningsen
Fredrik Piro i sak 16, John-Arne Røttingen i sak 17 og Guro Elisabet Lund og Ernst
Omenaas i sak 18.
Kristina Lindstrøm
Einar Bugge

13-2019

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Det ble meldt en sak til eventuelt: Innspill til medlemmer til
vurderingskomite i forbindelse med utlysning av nasjonale
forskningsnettverk i regi av NSG.

14-2019

Referat fra møtet i strategigruppen 09.05.2019
Det godkjente referatet ble tatt til orientering.

15-2019


16-2019

Oppdragsdokumentet/Oppdatering tidligere saker
Retningslinjer for plassering av vertskapsrollen i eksternt finansierte
forskningsprosjekter (sak 4-2019 a)).
Regionene er bedt om å sende avtalene til sekretariatet når de
foreligger, og gjennomgang av avtalene er planlagt som en forberedt
sak til oktobermøtet. En foreløpig løypemelding viser at arbeidet
med å utforme felles retningslinjer fortsatt er i prosess mellom
sektorene. Ny status vil bli gitt i AU-møtet 25.09.

Nasjonalt system for måling av forskningsaktivitet
 Gjennomgang av forskningsmålingen i helseforetakene i 2018, og
konsekvenser av å innføre ny indikator for kliniske
behandlingsstudier. Ved Fredrik Piro, NIFU
 Forberedte orienteringer fra RHFene:
Presentasjon av relevante punkter fra OUS (ved Smeland).
Redegjørelse fra Helse Midt-Norge (ved Morken) for hvordan
organisering/samarbeid påvirker resultatene for Helse Midt-Norge.
Presentasjonene sendes som vedlegg til referatet.
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Forskningsmålingen for 2018 ble kort gjennomgått. Resultatene er
omtrent identiske med tidligere år.
Fra og med 2020 (måling for forskningsaktiviteten i 2019) vil indikator for
kliniske behandlingsstudier og antall pasienter som deltar i kliniske
behandlingsstudier inngå i poengsystemet. Hoveddelen av saken var
presentasjon av den nye indikatoren. Redegjørelsen og diskusjonen var
knyttet til beskrivelse av hvordan den regnes ut, hvilke testresultater for
2017-2018 som foreligger og hvilke økonomiske konsekvenser dette gir
for RHFene når indikatoren introduseres.
Konsekvensene av systemet ble særlig diskutert. Momenter fra
diskusjonen:
-NIFUs konklusjon er at innføring av KBS-poeng gir små/ubetydelige
utslag i målesystemet.
-Viktig og ønskelig med tilbakemeldinger som kan gjøre indikatoren
bedre (komponentene i systemet, problematikk knyttet til inklusjon
osv.).
- OUS får en annen poengsammensetning enn øvrige HF fordi de
koordinerer flertallet studier de har pasienter med i, og andre HF har
pasienter i disse studiene (pasientpoeng vs. koordinatorpoeng).
-Når det gjelder forvaltning av forskningsmidler og hvordan dette forstås
er det en reell utfordring at modellen ved Helse Midt og NTNU avviker fra
regionene forøvrig, og at Helse Midt får relativt svakere resultater både
mht. publiseringsindikatoren og den nye indikatoren for kliniske studier.
-Viktig å være obs på hvilke konsekvenser poengfordelingen har for bruk i
andre sammenhenger, f.eks. som grunnlag for inntektsmodellen.
I saken ble det også gitt en presentasjon fra Unit, ved Marit Henningsen,
med oversikt over sentrale momenter rundt selve prosessen. Det ble
fremhevet at det har vært vanskelig å få inn svar. Unit tok opp forslag til
forbedring av systemet, og at dette krever finansiering fra RHFene utover
det som allerede er planlagt. Alle innspill for planlegging av neste års
rapportering tas opp med Helse Sør-Øst som koordinator for arbeidet.

17-2019
10.55-11.35

Videre arbeid med initiativet fra Forskningsrådet om felles strategisk
plattform for dialog
 Innledninger ved Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF og John-Arne
Røttingen, Forskningsrådet
Presentasjonene ble sendt ut som vedlegg til referatet.
Forskningsrådet har tidligere (notat til møte 9. mai 2019) presentert
tematiske områder hvor de imøteser et samarbeid med RHFene, for en
mer helhetlig styring, prioritering og oppfølging av helseforskning.
Forskningsrådet ønsker først å følge opp 1) forskningssentre for klinisk
behandlingsforskning og 2) mulig felles digitalt søknadsbehandlingssystem.
Fra RHFenes side ble det lagt vekt på at et eventuelt samarbeid må
vektlegge og bygge på helsetjenestens spesifikke oppdrag og
organisering.
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Forskningsrådet fremsatte forslag om å opprette en strategisk
dialogarena bestående av totalt 6-8 personer fra RHFene og
Forskningsrådet. Representasjonen bør være høyt forankret. Fra
Forskningsrådet deltar områdedirektør, avdelingsdirektør med ansvar for
helse samt 1 fagrådgiver.
Konklusjon
Strategigruppen stiller seg positiv til Forskningsrådets initiativ til
samarbeid og opprettelse av en strategisk dialogarena. RHFene tar
videre prosess i saken opp til intern diskusjon, og saken følges opp i
første AU-møte.
18-2019
12.15-13.10

Midlertidige forskerstillinger
 Innledninger ved Guro Lund, Forskerforbundet og Ernst Omenaas,
Helse Bergen/repr. for arbeidsgruppen (se rapport)
Forskerforbundet var invitert til møtet for prinsipiell diskusjon om
utfordringer knyttet til midlertidighet i forskerstillinger i sektoren. Dette
med referanse til brev som Forskerforbundet har sendt til sektoren om
forhold som oppleves som problematiske. De konkrete henvendelsene er
fulgt opp i linjen regionalt/interregionalt og på departementsnivå, og i
dialog med Forskerforbundet.
Helse Vest har nylig utarbeidet Rapport fra arbeidsgruppe om bruk av
midlertidige ansettelser tilknyttet forskningsvirksomhet (28.02.2019), og
Omenaas’ presentasjon var basert på denne. I Helse Vest arbeides det nå
videre med anbefalingene fra rapporten.
Momenter fra diskusjonen:
Ulike/kryssende hensyn mellom RHF og HF i rekrutteringsspørsmål ved
ekstern finansiering kan vurderes som sak til oppfølging.
Hvor stor andel av midlertidighet er det i sektoren? Er det mulig å
fremskaffe tall?
Kombinerte/delte stillinger – aktuelt å se nærmere på problematikken
med NIFU.
Jf. NFR-evaluering fra 2011 om rekruttering og karriereveier for forskere.
Går utviklingen i riktig retning?
Forskerforbundet opplyste at de gjerne bidrar i møter m.m. for
ytterligere dialog om aktuelle problemstillinger.
Konklusjon
Det kan være aktuelt å følge opp saken i et senere møte ved bl.a.
diskusjon av ivaretakelse av ulike hensyn/forventninger til deltakelse
i/rekruttering til prosjekter med ekstern finansiering.

19-2019
13.20-14.00

Orienteringssaker fra HOD
a) Tekster til Prop. 1 S, u. off. Vedlegg var på forhånd sendt til de faste
medlemmene i strategigruppen.
Teksten ble gjennomgått og innspill ble notert ved HOD.
b) Rapporteringsinstruks.
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Det ble informert om enkelte justeringer i rapporteringsinstruksen,
primært i omtalen av nasjonale forsknings- og kompetansetjenester
utenfor spesialisthelsetjenesten.
c) Status handlingsplan for kliniske studier.
Invitasjon til et første innspillsmøte med RHFene om handlingsplan for
kliniske studier er sendt ut (møte 16. september 2019). Videre opplegg
med innspillsrunder i regionene er til vurdering.
d) Mission board for Cancer – kort oppdatering.
HOD deltar i det norske påvirkningsarbeidet, og det ble opplyst at det er
utformet støttebrev til to norske aktører, som nå deltar i styret.
20-2019
14.00-14.10

Øvrige orienteringssaker


RHFenes oppdrag innen nasjonal persontilpasset medisin v/
Helse Sør-Øst RHF
Det ble gitt en kort løypemelding basert på behandling i fagdirektørmøte.
Strategigruppen har i tidligere møter meldt at de ønsker å holde seg
orientert om saken, og tar informasjonen til orientering.


Håndtering av helseforskningsdata. Rapport med anbefalinger.
v/Erlend B. Smeland
Vedlegg: Rapport (juni 2019)
Rapporten er oversendt Helse Sør Øst RHF for behandling og videre
håndtering. Strategigruppen bes merke seg henstilling om å inntil videre
ikke spre rapporten.
Konklusjon
RHFenes strategigruppe har fulgt arbeidet med interesse, og imøteser
videre oppfølging/håndtering av rapporten.
Orienteringer fra møter i utvalg/arbeidsgrupper hvor RHFenes
strategigruppe er representert:
 Unit – Digitaliseringsstyret
 Unit - Fagutvalg for forskning
 Det nasjonale publiseringsutvalget
Det henvises til nettsidene for informasjon fra møtene. Det ble ikke gitt
ytterligere informasjon i strategigruppemøtet.

21-2019

Referat fra AU-møte RHFenes strategigruppe 20.06.2019
Eventuelt
Regionene bes om å komme med innspill til medlemmer til
vurderingskomite i forbindelse med utlysning av nasjonale
forskningsnettverk i regi av NSG. Saken følges opp i AU-møte 25.09.
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