Sekretariat 2020 -2021
May Britt M. Kjelsaas

RHFenes strategigruppe for forskning
Innkalling – fysisk møte
Tid: torsdag 21. oktober 2021 kl. 09:30 - 14.00
Sted: Gardermoen, Park Inn, Flyporten

40-2021
09:30-09:35
41-2021
09:35-09:45

Godkjenning av innkalling og dagsorden

42-2021
09:45-10:00

Oppfølging av saker fra tidligere møter
a. Mandat for RHF-enes strategigruppe
Kort orientering om status v/Tove Klæboe Nilsen

Referat fra møtet i strategigruppen 26.8.2021
- Vedlegg: Referat

b. NorCrin
Orientering om status for flytting og fagråd NorCRIN
Kort orientering v/Renate Grüner
43-2021
10:00-10:30

Konsekvenser av forfatterbetaling for det vitenskapelige publiseringssystemet
De fleste tidsskrifter publiserer nå åpent mot forfatterbetaling. Hvordan endres
forskningsøkonomien og hva er de forskningspolitiske implikasjonene? Orientering
fra et utredningsprosjekt v/Gunnar Sivertsen, NIFU

10:30-10:45

Kort pause

44-2021
10:45-11:10

Ressursmåling FoU i helseforetakene – utvalgte resultater og videre arbeid
- Vedlegg: Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019 :
Hovedresultater og dokumentasjon | NIFU
Presentasjon av noen hovedresultater fra NIFU Rapport 2020:16 og utfordringer
drøftet i Ressursgruppen. Veien videre for ressursmåling, herunder status for
overføring til SSB. Informasjon v/Ole Wiig, på vegne av NIFU og Ressursgruppen for
FoU-ressursmålingen i helseforetakene.

45-2021
11:10-11:30

Presisjonsmedisin jf. sak 32-2021 og oppfølging i AU
Informasjon om ulike initiativer for presisjonsmedisin innen kreftbehandling i
Norge, herunder IMPRESS https://impressnorway.com/, InPreD og CONNECT
https://oslocancercluster.no/connect/. Orientering ved instituttleder og professor
Kjetil Taskén, OUS.

11:30-12:15

Pause og lunch (buffé i fellesarealet nærheten av møterommet)
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46-2021
12:15-12:35

Innsatsstyrt finansiering i sykehusene (ISF) for kliniske studier og utprøvende
behandling
- Vedlegg: Notat om utvidet ISF-ordning (ettersendes)
Nasjonal handlingsplan for kliniske studier har som mål å øke antall kliniske studier
og antall pasienter som får tilbud om å delta i kliniske studier. En viktig
forutsetning for dette er at forskning og klinikk i større grad integreres, og at ISFordningen utvides. Forslaget presenteres av Renate Grüner, Helse Vest.

47-2021
12:35-12:45

Forslag til møteplan for 2022
24. mars, alternativt 17. mars
2. juni, alt. 19. mai
25. august, alt. 18. august
27. oktober, alt. 20. oktober

48-2021
12:45-13:15

Aktuelle saker og orienteringer fra HOD
- Vedlegg:
1. Notat om oppfølging av handlingsplan for kliniske studier
2. Referat fra møte om digital samtykkeløsning 27. september
3. notat om avtalespesialister (ettersendes)
Diskusjonssaker
- Avtalespesialister og bidrag til forskning
- Nasjonal handlingsplan for kliniske studier – nullpunktmåling og
oppdragsdokument 2022
Orienteringssaker
- Digital samtykkeløsning
- Ny regjeringsplattform og forskning (muntlig)

13:15:13:30

Kort pause

49-2021
13:30-13:50

EU-portalen for legemiddelstudier og gjenbruk av informasjon om
forskningsprosjekter
Prosjektene i regi av UNIT og HK-direktoratet er diskutert i tidligere møter, og RHFene har oppnevnt representanter som deltar i arbeidet. Arbeidsgruppen fokuserer
nå på koblingen til EU-portalen (CTIS) og innhenting av nødvendig informasjon for
KBS-rapporteringen. Orientering v/Katrine Weisteen Bjerde, HK-direktoratet.

50-2021

Referatsaker
- Referat fra AU-møter, 13.8.2021, 17.9.2021, 08.10.2021

51-2021

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)
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52-2021

Eventuelt

14:00

Møteslutt
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