Sekretariat 2020 -2021
May Britt M. Kjelsaas

RHFenes strategigruppe for forskning
Innkalling – revidert for elektronisk møte
Tid: torsdag 12. mars 2020 kl. 09:00 - 12.00
Sted: Skype

01-2020

Godkjenning av innkalling og dagsorden

02-2020
09:00-09:15

Referat fra møtet i strategigruppen 24.10.2019
- Referat vedlagt

03-2020
Utsettes, tas
i AU, evt.
senere møte

Orientering om NPU og NPU MED
Det nasjonale publiseringsutvalget og det nasjonale publiseringsutvalget for
medisinske fag er invitert til strategigruppen for en generell presentasjon av
mandat, organisering av fagorgan, mv. https://npi.nsd.no/
- Torbjørn Omland (Ahus) og Vidar Røeggen (UHR) deltar.
- Vedlegg: presentasjon og notat sendes ut

04-2020
Utsettes, tas
i AU, evt.
senere møte

Orientering - innhenting av legemiddeldata
Informasjon om prosjekt i FHI om innhenting av legemiddeldata fra sykehus og
kommunal helsetjeneste til Legemiddelregisteret.
- Vedlegg fra FHI
- Christian Jonasson (FHI) deltar.

05-2020
(jf. 24-2019)
09:15-09:45

Retningslinjer for vertskapsrollen i eksternt finansierte prosjekter
Rapport fra nedsatt arbeidsgruppe presenteres.
- Vedlegg: rapport fra arbeidsgruppen.
- Reidar Thorstensen (HV) deltar.

06-2020
09:45-10:00

NorCRIN2 og ECRIN avgift
Medlemsavgift i ECRIN dekkes ikke av bevilgning fra Forskningsrådet. Forslag til
løsning presenteres. Gunnar Morken (St.Olav) presenterer saken.
- Vedlegg: notat fra NorCRIN

07-2020
10:00-10:30

Personvern i multisenterstudier, oppsummering etter AD-møtet
Problemstillingene knyttet til personvern i multisenterstudier har vært diskutert
over tid. Rapporten som ble laget under ledelse av OUS er behandlet i AD-møtet.
Hva kan RHF-gruppen gjøre for å sikre at dette følges opp raskt?
Erlend Smeland innleder.
- 3 vedlegg: rapport, notat fra AD-møtet, notat fra møtet i programstyret for
KLINBEFORSK
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08-2020
Utgår

Kontakt mellom KLINBEFORSK og Nye metoder, Jf. Oppdragsdokument 2019.
Hvordan kan identifiserte kunnskapsbehov i Nye metoder knyttes til Program for
klinisk behandlingsforskning. Øystein Krüger (HSØ) orienterer.
Notat sendes ut til orientering.

10:30-10:45
09-2020
10:45-11:15

Kort pause
Saker fra Oppdragsdokument 2020
- RHF-ene skal i samarbeid med relevante aktører og under ledelse av Helse
Sør-Øst avsette nødvendige ressurser til å gjennomføre rapportering på
indikator for kliniske behandlingsstudier og etablere en gruppe som skal
bidra til økt kvalitet i rapporteringen. Øystein Krüger (HSØ) orienterer.
- RHF-ene skal bidra i Innovasjon Norge og Norges forskningsråds utredning
av et mer treffsikkert forsknings- og utviklingsløp for nye og innovative
løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom bedre samordning av ulike
virkemidler (Pilot Helse). Ina Kathrine Dahlsveen (Forskningsrådet) og Hans
Erik Melandsø (Innovasjon Norge) innleder.

10-2020
11:15-11:30

En vei inn for kliniske studier, jf. Oppdragsdokument 2019
Orientering om status for utredningsoppdrag, ved Siv Mørkved (HMN RHF).
- 2 vedlegg: beskrivelse i årlig melding og utkast til rapport

11-2020
11:30-12:00

Saker fra HOD
- Handlingsplan for kliniske studier – status for arbeidet (muntlig
orientering)
- Horisont Europa og nasjonalt påvirkningsarbeid innen helse (2 vedlegg)

12-2019
Utgår, se
lenker for
info

Øvrige orienteringssaker
Orienteringer fra møter i utvalg eller arbeidsgrupper hvor RHF-enes strategigruppe
er representert.
- UNIT/Digitaliseringsstyret (https://www.unit.no/moter-idigitaliseringsstyret)
- UNIT/Fagutvalg for forskning (https://www.unit.no/fagutvalg-forskning)
- Det nasjonale publiseringsutvalget
(https://npi.nsd.no/organisering/npu/referat?id=1109)
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