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RHFenes strategigruppe for forskning 
 
 
Innkalling – for elektronisk møte   
 
Tid: torsdag 29. oktober 2020 kl. 09:00 - 12.30 
Sted: Skype 
 
 

41-2020 
09:00-09:05 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

42-2020 
09:05-09:10 

Referat fra møtet i strategigruppen 20.08.2020 
- Vedlegg: Referat  

 

43-2020 
09:10-09:25 

Strategisk arena med Forskningsrådet (jf. sak 20-2020, 31-2020) 
Orientering om status for saken, v/Tove Klæboe Nilsen 

- 2 Vedlegg: saksfremlegg til fagdirektørmøtet og revidert mandat 
 

44-2020 
09:25-09:40 

Mandat for RHF-enes strategigruppe for forskning  
Innledning v/Tove Klæboe Nilsen 

- Vedlegg: forslag til mandatjusteringer fra 2018-2019   
 

45-2020 
09:40-10:00 

Helseforskningsportal og gjenbruk av informasjon om forskningsprosjekter (jf. 
sak 27-2020 og sak 22-2020) 
Fremlegging av oppdatert prosjektforslag som oppfølging av forrige møte og etter 
behandling i fagutvalg for forskning i UNIT 20. oktober.  
UNIT v/ Kathrine W. Bjerde orienterer.  
 

46-2020 
10:00-10:10 

Nye retningslinjer for kreditering av doktorgrader 
Forslag fra OUS om nye retningslinjer.  
NIFU v/Fredrik Piro orienterer 

- Vedlegg: forslag til endringer i målesystemet 
 

47-2020 
10:10-10:20 

Ny metode for å beregne poeng for kliniske behandlingsstudier (KBS) 
NIFU v/Fredrik Piro orienterer om utfordringer ved innfasing av poeng for KBS og 
ny metode for å beregne poeng.  

- Vedlegg: presentasjon fra NIFU 
 

 
10:20-10:30 
 

 
Kort pause 
 

48-2020 
10:30-10:45 
 

Innovasjonsindikatorer - Induct  
Informasjon om samarbeidet med Induct om innovasjonsaktivitet og erfaringer fra 
piloten om indikatorer for nytte. Orientering ved Synnøve Jacobsen, COO, Induct 
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49-2020 
10:45-11:00 

Persontilpasset medisin 
Nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin, informasjon om status.  
Orientering v Hege G. Russnes, overlege/forsker OUS, leder for nettverket. 
 

50-2020 
11:00-11:10 
 

Koordinering av covid19-forskning 
Kort informasjon om status v/Siv Mørkved. 

51-2020 
11:10-11:25 

Forskningsstrategi for OUS 
OUS ønsker dialog om strategiforslaget og ønsker innspill fra medlemmene i 
strategigruppen. Innledning v/Erlend Smeland 

- Vedlegg: utkast til strategi 
 

 
11:25-11:35 
 

 
Kort pause 
 

52-2020 
11:35-11:45 
 

Workshop om clinical trials – Norge som forskningsnasjon 
Henvendelse fra LMI og invitasjon til å delta i arbeid med promotering av Norge 
som forskningsnasjon, i lys av forslag på statsbudsjettet om midler til NorTrials. 
Innledning v/Siv Mørkved. 
 

53-2020 
11:45-11:55 

Møtedatoer 2021 
Følgende alternative datoer foreslås:  

- Torsdag 4. mars eller 11. mars 
- Torsdag 20. mai eller 27. mai 
- Torsdag 19. august eller 26. august 
- Torsdag 21. oktober eller 28. oktober 

 

54-2020 
11:55-12:30 

Saker fra HOD 
 
Forslag til statsbudsjett 2021 
I forslaget ligger bl.a. finansiering av infrastruktur for kliniske studier (NorTrials) og 
Pilot Helse. Innledning ved HOD, Maiken Engelstad.  

- Vedlegg: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-
20202021/id2768429/  

- Vedlegg: notat til interregionalt AD-møte og fagdirektørmøte 
 
Handlingsplan for kliniske studier 
Målsettinger, innsatsområder og prosess for forankring i RHF og underliggende 
etater (notat ettersendes) 
 
Helseforskning og strategi for forskerrekruttering og karriereveier  
(muntlig orientering) 
 

55-2020 Referatsaker 
- Referat fra AU-møter 10.8. og 16.9.  

 

56-2020 
 

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

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

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20202021/id2768429/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20202021/id2768429/
https://www.unit.no/moter-i-digitaliseringsstyret
https://www.unit.no/moter-i-digitaliseringsstyret
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- UNIT/Fagutvalg for forskning (https://www.unit.no/fagutvalg-forskning) 
- Det nasjonale publiseringsutvalget 

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

57-2020 Eventuelt 
 

 

 

https://www.unit.no/fagutvalg-forskning
https://npi.nsd.no/organisering/npu/referat?id=1109

