Sekretariat 2018 -2019:
Kristina Lindstrøm

RHFenes strategigruppe for forskning
Referat
Tid: torsdag 24. oktober 2019 kl. 9.30 - 14.30
Sted: Gardermoen, Park Inn by Radisson
Til stede:

Inviterte:
Sekretariat:
Forfall:

Tove Klæboe Nilsen (leder av strategigruppen), Einar Bugge, Gunnar Morken, May
Britt Melandsø Kjelsaas, Renate Grüner, Øystein Krüger, Erlend B. Smeland, Torunn
Berge, Maiken Engelstad, Marianne van der Wel, Jan Sigurd Røtnes, Henrietta
Blankson, Kåre Birger Hagen og Katrine W. Bjerde
Lena Forgaard, Helse Vest RHF (sak 26). Alexander Gray og Gunnhild Orten,
Helsedataprogrammet (sak 27)
Kristina Lindstrøm
Siv Mørkved, Baard-Christian Schem og Ole Wiig

22-2019

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker ble meldt til eventuelt

23-2019

Referat fra møtet i strategigruppen 29.08.2019
Det godkjente referatet ble tatt til orientering.
To saker ble kommentert:
20-2019 Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe for håndtering av
helseforskningsdata. Status for behandling av rapporten ble etterspurt.
Helse Sør-Øst opplyste at prosess for behandling av rapporten har vært diskutert
internt og i samarbeidsorganet. OUS og UiO er bedt om å gi en juridisk vurdering
av rapporten, deretter videre behandling i RHFet før utforming av sak til ADmøte. Strategigruppen imøteser videre behandling av rapporten, herunder
involvering av partene i samarbeidsorganene/NSG, og ber om å bli orientert når
sak til AD-møte foreligger.
Det ble understreket at inntil videre har rapporten status som utkast.
17-2019 Strategisk plattform for dialog mellom Forskningsrådet og RHFene.
Sammensetning/ deltakelse fra RHFene tas på sirk i AU.

24-2019

Oppdragsdokumentet/Oppdatering tidligere saker
a) Retningslinjer for vertskapsrollen i eksterne prosjekter - behov for
interregionalt samarbeid?
Helseforetakene og universitetene med medisinerutdanning ble i 2018 gitt
likelydende oppdrag, med bakgrunn i Husebekkutvalgets forslag, om å utarbeide
felles retningslinjer for avklaring av vertskapsrollen i eksternt finansierte
prosjekter. Prosesser er igangsatt i regionene, men det rapporteres om
forsinkelser og utfordringer i dialogen med universitetene i flere regioner. P.t. er
det ingen koordinering av prosessene eller innholdet i påbegynte revideringer i
regionene.
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Strategigruppen diskuterte hvilke grep som kan bringe arbeidet videre. HOD
forventer at oppdraget fullføres, og at avtalene har substansielt samme innhold,
som påpekt i tidligere møter.
Konklusjon
Strategigruppen anbefaler at det settes ned en arbeidsgruppe med
representanter fra universitetssykehusene som har god kjennskap til
problematikken. OUS forespørres om å bistå gruppen. Gruppen bes om å
gjennomgå sentrale utfordringer fra foretakenes perspektiv, og legge frem
problemstillinger til diskusjon/oppfølging til strategigruppens marsmøte.
Sekretariatet bistår ved etablering av arbeidsgruppen og innkalling til første
møte.
b) Bruk av verktøy for registre utenfor det nasjonale styringssystemet for
kvalitetsregistre.
Oppsummering fra Helse Sør-Øst følger med referatet. Statusoppdatering øvrige
regioner var sendt ut med sakspapirene.
25-2019

Mandat for e-Forum
Saken ble tatt opp på bakgrunn av initiativ fra AU (jf. AU-møtene 20.06 og
25.09.2019). Behovet for å utforme mandat for eForum ble diskutert.
eSøknad med tilhørende systemer er et viktig verktøy for RHFenes håndtering av
forskningsmidlene. Strategigruppen oppfatter at eForum er leverandørens (Helse
Vest RHF) brukerforum, med formål å diskutere, utveksle erfaringer og
derigjennom bidra til videreutvikling av systemene, i form av tekniske
forbedringer.
Avtalene med RHFene om eSøknad og eRapport regulerer de juridiske aspektene
ved bruk og videreutvikling av systemene, og ble sist revidert i 2018/2019.
Avtalene er bilaterale avtaler mellom Helse Vest RHF og hvert enkelt av de øvrige
RHFene. Helse Vest RHF vil gjennomgå tilhørende bilag, da det er sendt ut feil
versjoner til noen. Også omtalen av brukerforumet bør korrigeres, herunder ta
bort henvisning til mandat slik det står å lese i bilagsteksten i dag.
Strategigruppen konkluderte med at en tydeliggjøring av eForums rolle som
brukerforum og nettverksmøte, samt ny versjon av bilag til avtalene innebærer
at beskrivelse av eForums rolle er ivaretatt.

26-2019

Innovasjonssaker på RHF-nivå – orientering fra regionene
Presentasjonene fra regionene var sendt ut med sakspapirene og ble redegjort
for i møtet. Strategigruppen var fornøyd med denne oversikten over arbeidet, og
ønsker fortsatt å diskutere innovasjonssaker og –oppdrag på et strategisk nivå.
Strategigruppen hadde bedt om orienteringen med særlig bakgrunn i at den
nasjonale arbeidsgruppen for innovasjon har vært inaktiv i 1,5 år.
Arbeidsgruppen er nå blitt operativ igjen. Gruppen hadde møte 28.10.2019, og
vil gjenoppta oppfølging av aktuelle innovasjonssaker.
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27-2019

Helsedataprogrammet ved Direktoratet for e-helse
Alexander Gray (faglig leder Helsedataprogrammet) og Gunnhild Orten
(innføringsansvarlig Helsedataprogrammet) orienterte. Presentasjonen er
vedlagt referatet.
Strategigruppen påpekte viktigheten av at helseanalyseplattformen tilrettelegges
for forskernes behov, og etterspurte hvilke muligheter som på sikt kan inkluderes
i løsningen. Innspill fra gruppen ble notert av direktoratet.
Felles søknadsskjema for helsedata er forventet å foreligge primo november.
https://helsedata.no/
Strategigruppen bidrar gjerne som informasjonskanal for å gjøre løsningen kjent.
Kontakten med direktoratet opprettholdes, for eventuell oppfølging i videre
forløp av programmet.

28-2019

Saker fra HOD
a) Handlingsplan for kliniske studier.
Det er lagt til rette for en bred og åpen prosess. Lenke til side for innspill finnes
her https://nettsteder.regjeringen.no/kliniskestudier/skriftlige-innspill/
Regionale møter skal avholdes i perioden januar-mars 2020. RHFene bes om å
supplere HODs liste over aktuelle tema, og sende inn forslag til tidspunkt og sted
for møtene.
Det bes oppnevnt en kontaktperson i hver region, fortrinnsvis på RHF-nivå. HOD
følger opp med en henvendelse til regionene i løpet av november.
b) Utprøvende behandling, inkludert "Nasjonal veileder for utprøvende
behandling – nasjonale prinsipper"*
HOD redegjorde for ulike tiltak for å klargjøre rammer for hvordan utprøvende
behandling gis til enkeltpasienter utenfor kliniske studier. I den forbindelse
ønsker HOD innspill til aktuelle miljøer og kontaktpersoner som kan delta i en
workshop om egnede systemer for å dokumentere utprøvende behandling til
enkeltpasienter. Workshopen gjennomføres som en oppfølging av veilederen og
departementets arbeid med utprøvende behandling.
*Veilederen ble publisert 05.11. 2019:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovende-behandling
c) Utfordringer med oppnevning til publiseringskomiteene i medisin og
implementering av NPUs forslag til nye rutiner.
Strategigruppen er ikke kjent med at forslag til endring av mandat er sendt
RHFene eller samarbeidsorganene, derav manglende respons fra RHFene i saken.
Det ble foreslått å invitere NPU MED til strategigruppen for generell presentasjon
av mandat, organisering av fagorgan m.m.
Orienteringssaker fra HOD
d) Oppdrag 2020.
HOD orienterte strategigruppen om mulige oppdrag innen forskning og
innovasjon i 2020.
e) Global helseforskning – videre vei etter Globvac.
HOD orienterte om rapport fra arbeidsgruppe (september 2019).

29-2019

Øvrige orienteringssaker
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Orienteringer fra møter i utvalg/arbeidsgrupper hvor RHFenes strategigruppe er
representert.
 Unit – Digitaliseringsstyret
Referat fra møte 28.-29.08.2019
Lenke
 Unit - Fagutvalg for forskning
Referat fra møte 25.10.2019
Lenke
 Det nasjonale publiseringsutvalget
Referat fra møte 13.09.2019
Lenke
Referat fra AU-møte RHFenes strategigruppe 25.09.2019 ble tatt til orientering.
30-2019

Eventuelt
Helse Midt-Norge overtar ledelse og sekretariat for RHFenes strategigruppe for
forskning for perioden 2020-2021.
Forslag til møteplan 2020:
Torsdag 12. mars
Torsdag 28. mai
Torsdag 20. august
Torsdag 29. oktober
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