Sekretariat 2020 -2021
May Britt M. Kjelsaas

RHFenes strategigruppe for forskning
Innkalling – for elektronisk møte
Tid: torsdag 28. mai 2020 kl. 09:00 - 12.00
Sted: Skype

14-2020
09:00-09:05
24-2020
09:05-09:20
inviterte

Godkjenning av innkalling og dagsorden

15-2020
09:20-09:30

Referat fra møtet i strategigruppen 12.03.2020
- Vedlegg: Referat

16-2020
09:30-09:40

Orientering om COVID-19 og forskning
Status for hasteoppdraget fra HOD, pandemiregister, effekt på andre studier.
Beredskapsplan for kliniske studier, jf. dialog mellom HOD og NorCRIN.
Henvendelse fra LMI om effekt på klinisk forskning.
Innledning v/Siv Mørkved, deretter erfaringer fra alle.
- 2 vedlegg: oppdrag og orientering
- Vedlegg: epost henvendelse LMI

17-2020
09:40-09:55
inviterte
Utsatt fra
forrige 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 og organisering av fagorgan https://npi.nsd.no/
- Torbjørn Omland (Ahus) og Vidar Røeggen (UHR) deltar.
- Vedlegg: presentasjon og notat

18-2020
09:55-10:10
inviterte
Utsatt fra
forrige møte

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

16-2020
10:10-10:20

Orientering om COVID-19 og forskning forts.

Pilot Helse
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 og Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet) og Jorunn
B. Gjessing-Johnrud og Vigdis Harsvik (Innovasjon Norge) innleder.
- Vedlegg: oppdragstekst
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19-2020
10:20-10:30

Horizon Europe
Nasjonalt påvirkningsarbeid innen helse, jf. sak 11-20 og epost fra Forskningsrådet
om deltakelse i partnerskap. Orientering om Horizon Europe og tildelinger fra EU
Forskningsrådet v/Henrietta Blanksson

20-2020
10:30-10:35

Strategisk arena med Forskningsrådet
Orientering om status for saken, v/Tove Klæboe Nilsen

10:35-10:50

Kort pause

22-2020
10:50-11:05
inviterte

Rapportering på indikator for kliniske behandlingsstudier (oppdragsdokument)
Oppdraget ledes av Helse Sør-Øst og gjelder økt kvalitet i rapporteringen.
Orientering v/Fredrik Piro, NIFU og Hanne Korvald, OUS
- Vedlegg: oppdragstekst

21-2020
11:05-11:20

Status høringsprosess – personvern i multisenterstudier
Kort innledning v/Erlend Smeland
Orientering fra alle om hvordan man planlegger å svare på høringen

23-2020
11:20-11:30

Status for «en vei inn for kliniske studier» (oppdragsdokument 2019)
Orientering v/Siv Mørkved
- Vedlegg: rapport og notat AD-møte

25-2020
11:30-11:50

Saker fra HOD
1. Handlingsplan for kliniske studier – status. Tre av fire regionale
innspillsmøter ble avlyst grunnet korona. HOD ønsker tilbakemelding på
hvordan RHF-ene ønsker å spille inn til handlingsplanen.
2. MVA på legemidler til bruk i kliniske studier, er det en identifisert
utfordring (fortolkning av regelverk)?
3. HOD ønsker deltakelse og bidrag fra HF inn i ulike referansegrupper og
utredningsoppdrag (noen av sakene er tatt opp i AU)
- 3 vedlegg: orienteringssaker fra HOD, mandat og tema for
workshops om karriereveier

26-2020

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)

27-2020

Eventuelt
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