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RHFenes strategigruppe for forskning 
 
Saksliste (revidert pr 18.10) 
Tid: torsdag 24. oktober 2019 kl. 9.30 - 14.30 
Sted: Gardermoen, Park Inn by Radisson  
 

22-2019 

23-2019  
09.30 – 09.40 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Referat fra møtet i strategigruppen 29.08.2019 

24-2019 

09.40 – 10.00 

 

Oppdragsdokumentet/Oppdatering tidligere saker  
a) Retningslinjer for vertskapsrollen i eksterne prosjekter - behov 

for interregionalt samarbeid? 
b) Bruk av verktøy for registre utenfor det nasjonale 

styringssystemet for kvalitetsregistre – skriftlig 
statusoppdatering fra hver region 

25-2019 
10.00 – 10.40 

Mandat for e-Forum 
Saksnotat ettersendes 
Sølvi Lerfald, leder av eForum, deltar (på Skype) i saken  

10.40 – 10.45 Pause 

26-2019 
10.45 – 11.30 

Innovasjonssaker på RHF-nivå – orientering fra regionene 
Presentasjon fra regionene (10 min hver) 
Vedlegg: skriftlig redegjørelse fra hver region  
 

11.30 – 12.15 Lunsj 

27-2019 
12.15 -13.15 

Helsedataprogrammet ved Direktoratet for e-helse  
Alexander Gray (faglig leder Helsedataprogrammet) og Gunnhild Orten 
(innføringsansvarlig Helsedataprogrammet) orienterer: 

 Orientering om helsedata.no inkl. nytt felles søknadsskjema 

 Mål og plan for Helseanalyseplattformen og Helsedataservice 

 Drøfte kommunikasjon, innføring og gevinstrealisering mot 
brukergrupper i RHFene 

28-2019 
13.15 – 14.00 
 

Saker fra HOD (oppdatert pr 18.10.2019) 
a) Handlingsplan for kliniske studier – ber om innspill til tema for 

regionale møter. Vedlegg: notat og forslag til regionale tema  
b) Utprøvende behandling, inkludert "Nasjonal veileder for 

utprøvende behandling – nasjonale prinsipper". Vedlegg: notat 
og nasjonal veileder (veilederen ettersendes 21.10) 

c) Utfordringer med oppnevning til publiseringskomiteene i medisin 
og implementering av NPUs forslag til nye rutiner. Vedlegg: notat 
og møtereferat fra NPU, desember 2017 
 

Orienteringssaker fra HOD 
d) Oppdrag 2020 – notat sendes kun til faste medlemmer (u.off.)  

e) Global helseforskning – videre vei etter Globvac. Vedlegg: 
Rapport fra arbeidsgruppe  
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29-2019 

14.00 – 14.15 

Øvrige orienteringssaker 

 Orienteringer fra møter i utvalg/arbeidsgrupper hvor RHFenes 
strategigruppe er representert - hvis aktuell aktivitet siden sist:  

 Unit – Digitaliseringsstyret  
Siv Mørkved, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF 

 Unit - Fagutvalg for forskning  
Katrine W. Bjerde, Unit  

 Det nasjonale publiseringsutvalget  
Torunn Berge, Helse Sør-Øst RHF 

 Referat fra AU-møte RHFenes strategigruppe 25.09.2019 

30-2019 

14.15 – 14.30 

Eventuelt 
Helse Midt-Norge overtar ledelse og sekretariat for RHFenes 
strategigruppe for forskning for perioden 2020-2021 


