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May Britt M. Kjelsaas

RHFenes strategigruppe for forskning
Innkalling – digitalt møte
Tid: torsdag 20. mai 2020 kl. 09:00 - 13.00
Sted: Teams

16-2021
09:00-09:05
17-2021
09:05-09:15

Godkjenning av innkalling og dagsorden

18-2021
09:15-09:30

Mandat for RHF-enes strategigruppe for forskning (jf. sak 44-2020)
- Vedlegg: forslag til revidert mandat

Referat fra møtet i strategigruppen 4.3.2021
- Vedlegg: Referat

Mandatet ble tatt opp i møtet 29.10.2020 vedlagt endringsforslagene fra 20182019. Innspill gitt i møtet er innarbeidet og mandatet er deretter diskutert i AU, i
tråd med konklusjonen i møtet. AU har diskutert om mandatet er dekkende for
strategigruppens arbeid og om det er i tråd med RHF-enes styringslinje.
Innspillene fra AU-møtene er innarbeidet og forslag til revidert mandat legges med
dette fram for RHF-enes strategigruppe for forskning. Når mandatet er forankret i
RHF-enes strategigruppe skal det legges frem for interregionalt fagdirektørmøte
for godkjenning.
19-2021
09:30-09:40

NorTrials – samarbeid om kliniske studier
- Vedlegg: lenke oppdragsdokument-2021-hmn.pdf (regjeringen.no)
Løypemelding for arbeidet v/Siv Mørkved.

20-2021
09:40-10:00

Informasjon fra UNIT
a) Oppfølging av prosjekt i UNIT om tilgjengeliggjøring og deling av
forskningsadministrativ informasjon (TILDE) – status (jf. sak 12-2021)
b) Omorganisering i kunnskapssektoren
- Vedlegg: notat fra UNIT om TILDE
- Vedlegg: informasjon om omorganisering
I forrige møte ble det foreslått at RHF-ene blir med som observatører i
styringsgruppa i konseptfasen, og som reelle deltakere i prosjektgruppa.
Det vil i tillegg bli orientert kort om ny organisering i kunnskapssektoren.
Orientering v/ Katrine Weisteen Bjerde, UNIT.

10:00-10:15

Kort pause
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21-2021
10:15-11:00

Åpen forskning og publisering (jf. sak 17-2020)
Orienteringer fra det nasjonale publiseringsutvalget innenfor følgende tema:
 Nasjonale føringer for åpen tilgang
o Nasjonale retningslinjer
o Plan S
 Informasjon om åpne publiseringskanaler
o Openaccess.no
o Kanalregisteret
o Nettstedet for publiseringsindikatoren
 Publiseringsindikatoren og åpen tilgang
o Oppfølging fra Det nasjonale publiseringsutvalget
Innledning ved Vidar Røeggen (UHR/NPU), Gunnar Sivertsen (NIFU) og Torbjørn
Omland (leder NPU MED).

22-2021
11:00-11:20

Klinisk og basal forskning knyttet til protonterapi
- Vedlegg: saksnotat fra HUS og OUS
Innledning v/Renate Grüner (HV) og Erlend Smeland (OUS).

11:20-12:00

Pause og lunch

23-2021
12:00-12:20

Innhenting av digitalt samtykke via Helsenorge
- Vedlegg: Rapport fra Direktoratet for e-helse
Direktoratet for e-helse har utarbeidet en rapport som leveranse på oppdraget om
utredning av en elektronisk samtykkeløsning via Helsenorge.
Rapporten er nylig oversendt til HOD og legges med dette fram med tanke på å få
innspill og synspunkter fra RHF-enes strategigruppe for forskning.

24-2021
12:20-12:45

Aktuelle saker fra HOD
- Vedlegg: utkast til mandat for arbeidet med nullpunktsmåling
1. Nasjonal handlingsplan for kliniske studier
o Innsatsområde 1 og 2, sett i sammenheng med Dokument 3:9
(2020−2021) (riksrevisjonen.no)
o Gjennomføring av nullpunktsmåling, utkast til mandat for
arbeidsgruppe
2. Biobankregisteret

26-2021

Referatsaker
- Referat fra AU-møter 16.2.2021, 26.3.2021, 23.4.2021

27-2021

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

28-2021

Eventuelt
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Ca 12:45

Møteslutt
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