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RHFenes strategigruppe for forskning 
 
 
Innkalling – digitalt møte  
 
Tid: torsdag 26. august 2021 kl. 09:00 - 13.00 
Sted: Teams 
 
 

29-2021 
09:00-09:05 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

30-2021 
09:05-09:15 

Referat fra møtet i strategigruppen 20.5.2021 
- Vedlegg: Referat  

 

31-2021 
09:15-09:25 

Måling av forskningsaktivitet i helseforetakene 
- Vedlegg:  Nasjonalt system for måling av forsknings- og 

innovasjonsaktivitet i helseforetakene - regjeringen.no 
Informasjon om resultatene av forskningsmålingen i 2020, med vekt på indikatoren 
for kliniske behandlingsstudier. Orientering v/Fredrik Piro, NIFU.  
 

32-2021 
09:25-10:00 

Presisjonsmedisin (PM) 
A. generell informasjon om RHF-enes arbeid med tilrettelegging for PM 
Innledning v/Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF.  
 
B. Informasjon om oppdrag, tilrettelegging for innføring av PM gjennom Nye 
Metoder  
Orientering om oppdrag v/Gunn Fredriksen, Helse Midt-Norge RHF 

- Vedlegg 1: komplett rapport, «Utredning og implementering av ordninger 
for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å 
tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten» 

- Vedlegg 2: kortversjon av rapporten over  
- Vedlegg 3: ppt-presentasjon 

 

10:00-10:15 Kort pause 

33-2021 
10:15-10:45 

Innhenting av digitalt samtykke på helsenorge.no jf. sak 23-2021 
- Vedlegg: Rapport fra Direktoratet for e-helse 

Rapport om digital samtykkeløsning for deltakelse i kliniske studier via Helsenorge 
ble lagt frem i møtet 20.5. I dette møtet presenteres status for dette arbeidet. 
Orientering v/Elin Høyvik Kindingstad, Inger Anette Finrud og Jørn Sikkerbøl, 
Direktoratet for e-helse, samt Camilla Stolp og Torunn Brandt fra Norsk Helsenett.   
 

34-2021 
10:45-11:00 

Kartlegging av forskeres erfaringer med brukermedvirkning i forskning 
Presentasjon av arbeid i regi av NorCRIN og AP 14. Formålet er å bygge 
kompetanse og utvikle verktøy i regi av NorCRIN. Arbeidet skjer i samarbeid med 
konsortiet Biobank Norge 3.  
Orientering v/Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF og Sameline Grimsgaard, UiT.  
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/vurderes/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning/id446980/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/vurderes/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning/id446980/
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35-2021 
11:00-11:20 

Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektor jf sak 20-2021 og sak 27-2021 
- Vedlegg: Høring Strategi for digital omstilling i universitets- og 

høyskolesektoren 2021-2025 - regjeringen.no 
- 2 vedlegg: saksnotat og strategiutkast 

I forrige møte ble det informert om ny organisering i kunnskapssektoren og om 
kommende forslag til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektor.  
Orientering om forslag til ny digitaliseringsstrategi v/Katrine Weisteen Bjerde, 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 
 

11:20-12:00 Pause og lunch 

36-2021 
12:00-12:10 

Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
- Vedlegg: Høring Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning - regjeringen.no  
Langtidsplanen er på høring fram til 10. september. Informasjonsutveksling om 
argumenter og mulige innspill.  
 

37-2021 
12:10-12:15 

Evaluering av Forskingsrådets porteføljestyring  
- Vedlegg: Gi innspill til nye porteføljeplaner (forskningsradet.no) 

Informasjon om innspill som er sendt til Forskningsrådet v/Tove Klæboe Nilsen, 
Helse Nord RHF.  
 

38-2021 
12:15-12:55 

Aktuelle saker og orienteringer fra HOD 
- Vedlegg: EU4 Health 

 
Saker: 

- EU4Health – muligheter for deltakelse fra norske miljøer. Innledning 
v/Anne Bergh / Nils Olav Refsdal, HOD 

- Nasjonal strategi for persontilpasset medisin og handlingsplan for 
forskning og innovasjon innen persontilpasset medisin etter 2022  

 
Orienteringer: 

- Prosess med statsbudsjett 2022  
- Ansvar for måling av ressursbruk til forskning flyttes til SSB  

 

39-2021 
 

Referatsaker 
- Referat fra AU-møter, 7.5.2021 

 

40-2021 
 

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) 
 

41-2021 
12:55-13:00 

Eventuelt 

13:00 Møteslutt 
 

Neste møte i RHF-enes strategigruppe for forskning blir torsdag 21. oktober 2021 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-utkast-til-ny-digitaliseringsstrategi-for-universitets-og-hoyskolesektoren-2021-2025/id2840764/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-utkast-til-ny-digitaliseringsstrategi-for-universitets-og-hoyskolesektoren-2021-2025/id2840764/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-for-neste-langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning/id2847923/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-for-neste-langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning/id2847923/
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/portefoljer/innspill-nye-portefoljeplaner/
https://www.unit.no/fagutvalg-forskning
https://npi.nsd.no/organisering/npu/referat?id=1109

