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RHFenes strategigruppe for forskning 
 
 
Innkalling til digitalt møte   
 
Tid: torsdag 4. mars 2021 kl. 09:00 - 14.00 
Sted: Skype 
 
 

01-2021 
09:00-09:05 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Forslag til konklusjon:  
Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
 

02-2021 
09:05-09:15 

Referat fra møtet i strategigruppen 29.10.2020 
- Vedlegg: Referat  

 
Forslag til konklusjon:  
Referatet fra møtet i RHF-enes strategigruppe 29.10.2020 ble godkjent.  
 

07-2021 
09:15-09:45 

Elektronisk samtykke 
Informasjon om pågående arbeid med elektronisk samtykke gjennom norsk 
helsenett i regi av direktoratet for e-helse. Informasjon om status, fremdrift og 
koordinering mot andre prosesser.  
Orientering fra Direktoratet for e-helse v/Håvard Kolle Riis m.fl.   
 

03-2021 
09:45-10:00 

Strategisk arena med Forskningsrådet (jf. sak 31-2020 og AU 55-2020) 
Kort orientering om RHF-enes beslutning i denne saken etter behandling i 
interregionalt AD-møter og interregionalt fagdirektørmøte.  

- Vedlegg: Referat fra AU-møtet 16.11., sak 55 
 
Forslag til konklusjon: 
Beslutningen tas til etterretning.  
 

10:00-10:20 Kort pause 
 

04-2021 
10:20-10:40 

Helsedatasenter – infrastruktur for forskning 
- Vedlegg: Rapport 

Presentasjon av rapport fra St. Olavs hospital HF. Orientering v/Gunnar Morken. 
 

05-2021 
10:40-10:50 

NorTrials – samarbeid om kliniske studier 
- Vedlegg: lenke oppdragsdokument-2021-hmn.pdf (regjeringen.no) 

Orientering om status for arbeidet v/Siv Mørkved. 
 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2021-hmn.pdf
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08-2021 
10:50-11:20 

Potensial for InnoMed (jf. AU 45-2020) 
- Vedlegg: notat og lenke https://innomed.no/ 

 
InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i 
helsesektoren. Orientering v/ Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group. 
 

06-2021 
11:20-11:30 
 

Oppnevning av nytt medlem fra RHF-ene til det nasjonale publiseringsutvalget 
- Vedlegg: lenke https://npi.nsd.no/organisering/npu/mandat?id=1109 

 
Medlemmer oppnevnes for fire år av gangen. Det skal nå oppnevnes en ny person 
fra de regionale helseforetakene. RHF-enes strategigruppe for forskning 
oppnevner. Vi ber om forslag i forkant av møtet.  
 

09-2021 
 

Utprøving av medisinsk-teknisk utstyr – endringer våren 2021 (jf. AU 10-21) 
Ny forordning for utprøving av MTU trer i kraft i mai. Informasjon om den nye 
forordningen og hvordan utprøving av MTU kan innrettes.  
Saken utgår da MTU/SLV ønsket å vente til løsningene er mer på plass.   
 

11:30-12:00 Pause og lunch 
 

10-2021 
12:00-12:20 

Norsk senter for molekylærmedisin, NCMM (jf. AU 63-2020) 
- Vedlegg: lenke Forside - NCMM - Norsk senter for molekylærmedisin 

(uio.no) 
 
Orientering ved Janna Saarela og Elisa Bjørgo, Norsk senter for molekylærmedisin 
 

11-2021 
12:20-12:50 
 

Legemiddelstudier – endringer i 2021 (jf. AU 09-21) 
- Vedlegg: lenke Clinical Trials Information System (CTIS) - Legemiddelverket 
- Vedlegg: Notat fra UNIT 

 
Søknader om legemiddelstudier skal fra slutten av 2021 sendes til ny felles 
søknadsportal, CTIS. Dette vil påvirke muligheten til å overføre informasjon om 
disse studiene til CRIStin.  

 Orientering v/ Ingvild Aaløkken, Statens legemiddelverk.  

 Orientering fra UNIT om forslag til fremgangsmåte for å finne løsning, 
v/Katrine Weisteen Bjerde, UNIT 

 

12-2021 
12:50-13:10 

Oppfølging av prosjekt i UNIT om tilgjengeliggjøring og deling av 
forskningsadministrativ informasjon (TILDE) – vurdering av deltakelse fra RHFene 
(jf. sak 45-2020) 

- Vedlegg: notat fra UNIT og lenke til mandat 
Sak_8_21_Vedlegg_8A_Tilgjengeliggjøring og deling av 
forskningsadministrativ informasjon (TILDE) - Mandat for konseptfasen.pdf 
 

Orientering om status for arbeidet v/ Katrine Weisteen Bjerde, UNIT.  
 

13:10-13:20 Kort pause 
 

  

  

  

https://innomed.no/
https://npi.nsd.no/organisering/npu/mandat?id=1109
https://www.med.uio.no/ncmm/
https://www.med.uio.no/ncmm/
https://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/ny-forordning-for-kliniske-studier/clinical-trials-information-system-ctis
file:///C:/Users/maykje-rh/Downloads/Sak_8_21_Vedlegg_8A_TilgjengeliggjÃ¸ring%20og%20deling%20av%20forskningsadministrativ%20informasjon%20(TILDE)%20-%20Mandat%20for%20konseptfasen.pdf
file:///C:/Users/maykje-rh/Downloads/Sak_8_21_Vedlegg_8A_TilgjengeliggjÃ¸ring%20og%20deling%20av%20forskningsadministrativ%20informasjon%20(TILDE)%20-%20Mandat%20for%20konseptfasen.pdf
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13-2021 
13:20-13:45 

Aktuelle saker fra HOD – kliniske studier 
- Vedlegg: lenke 207035_kliniske_studier_k6_b.pdf (regjeringen.no) 
- Vedlegg: kort notat med oversikt over RHF-enes ansvar 

 
1. Nasjonal handlingsplan for kliniske studier.  

Informasjon fra HOD og dialog om RHF-enes ansvar for oppfølging. 
 

2. Ressursmåling mv – SSB er ny leverandør 
 

14-2021 Referatsaker 
- Referat fra AU-møter 16.10.2020, 16.11.2020, 4.12.2020 og 22.1.2021  

 

15-2021 
 

Øvrige orienteringssaker 
Orienteringer fra møter i utvalg eller arbeidsgrupper hvor RHF-enes strategigruppe 
er representert.  

- UNIT/Digitaliseringsstyret (https://www.unit.no/moter-i-
digitaliseringsstyret) 

- UNIT/Fagutvalg for forskning (https://www.unit.no/fagutvalg-forskning) 
- Det nasjonale publiseringsutvalget 

(https://npi.nsd.no/organisering/npu/referat?id=1109) 
 

16-2021 
13:45-13:55 

Eventuelt 
 

14:00 Møteslutt 
 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/59ffc7b38a4f46fbb062aecae50e272d/207035_kliniske_studier_k6_b.pdf
https://www.unit.no/moter-i-digitaliseringsstyret
https://www.unit.no/moter-i-digitaliseringsstyret
https://www.unit.no/fagutvalg-forskning
https://npi.nsd.no/organisering/npu/referat?id=1109

