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RHFenes strategigruppe for forskning
Innkalling – for elektronisk møte
Tid: torsdag 20. august 2020 kl. 09:00 - 12.00
Sted: Skype

28-2020
09:00-09:05
29-2020
09:05-09:15

Godkjenning av innkalling og dagsorden

30-2020
09:15-09:30

Orientering om COVID-19 og forskning (jf. sak 16-2020)
Kort orientering v/Siv Mørkved om et amerikansk initiativ fra www.onai.com
«Collaborative Covid19 research and computation platform».

31-2020
09:30-09:45

Strategisk arena med Forskningsrådet (jf. sak 20-2020)
Orientering om status for saken, v/Tove Klæboe Nilsen
- Vedlegg: Mandat for strategisk arena

32-2020
09:45-10:00

Status for «en vei inn for kliniske studier» (oppdragsdokument 2019)
Kort orientering v/Siv Mørkved
- Vedlegg: Notat om behandling i AD-møter

33-2020
10:00-10:20

Prosjekt under fagutvalg forskning i UNIT (jf. sak 27-2020)
Gjelder prosjektet «Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av
personopplysninger» hvor fagutvalget i UNIT skal vedta mandat og vurdere
igangsetting. Det er stilt spørsmål om helseforetakenes behov er tilstrekkelig
ivaretatt. Saken er også diskutert i AU. UNIT v/ Kathrine W. Bjerde orienterer om
denne saken og om utvidelser av Helseforskningsportalen.
- Vedlegg: mandat

10:20-10:35

Kort pause

34-2020
10:35-10:50

MVA på legemidler til kliniske studier (jf sak 25-2020)
HOD har informert om at det er innført mva på legemidler til bruk i kliniske studier.
Det har det ikke vært tidligere, og HOD ba om tilbakemelding på om det oppleves
som problematisk. Strategigruppens medlemmer sjekker dette med
forskningsmiljøer i egne regioner og melder tilbake i neste møte.
Informasjon i møtet v/strategigruppens medlemmer.

Referat fra møtet i strategigruppen 28.05.2020
- Vedlegg: Referat
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35-2020
10:50-11:00

Bioteknologiloven
Noen av endringene i bioteknologilover gjelder forskning. Endringene gjelder bl.a.
forskning som bruker genetiske undersøkelser.
- Vedlegg: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-ibioteknologiloven-fra-1.-juli/id2721705/

36-2020
11:00-11:15

Årets måling av forskningsresultater
Presentasjon ved Fredrik Piro, NIFU
- Vedlegg: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-ogomsorg/innsikt/helseforskning/innsikt/forskning-i-helseforetakene-organiserin/id585593/

37-2020
11:15-11:45

Saker fra HOD
a) Handlingsplan for kliniske studier. Status for regionalt møte med Helse
Vest. Kort orientering om videre prosess.
b) Horisont Europa partnerskap. Orientering.
Vedlegg: notat
c) EATRIS. Perioden for norsk medlemsskap går ut ved årsskiftet. Det er
behov for å forankre prosessen videre i strategigruppa og i NSG.
Vedlegg: henvendelse fra UiO sammen med tidligere brev

38-2020

Referatsaker
- Vedlegg: Referat fra AU-møter 18.5. og 15.6.

39-2020

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)

40-2020
11:45-12:00

Eventuelt

Neste møte: torsdag 29.10.2020
Aktuelle saker:
Sak om NPU/NPU MED og åpen forskning og publisering (jf. sak 17)
Sak om FHI og innhenting av legemiddeldata (jf. sak 18)
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