
Gratulerer med konferansen! 



Helse Sør-Øst RHF 
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 

Nasjonal samarbeidsgruppe for 
helseforskning (NSG). 

Nasjonal forskningskonferanse 15. november 2012 



Nasjonal samarbeidsgruppe for 

medisinsk og helsefaglig forskning  

Tidligere navn (inntil mai 2012):  







 Opprettet  i 2005 etter felles initiativ fra 

RHFene og universitetene.  

 

 

 
 

 Ledelse/sekretariat:  
 2005- mai 2010:  Helse Sør / Helse Sør-Øst RHF 

  juni 2010 -          :  NTNU / Helse Midt-Norge  RHF 



 Strategisk rådgivende organ med medlemmer fra 

– De regionale helseforetakene  

– Universitetene 

– Helsedirektoratet 

– Folkehelseinstituttet 

– Kunnskapssenteret 

– Norges forskningsråd,  

– Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning  

– Brukerorganisasjonene 

Observatører: 

– Helse- og omsorgsdepartementet 
Kunnskapsdepartementet 

– De allmennmedisinske forskingsenhetene 



Mandat 

 

  …. å sikre dialog og samordning av helseforskningen i 

et nasjonalt perspektiv.  

Formål: 

 

NSG er et strategisk rådgivende organ for medlemsinstitusjonene 



Mandat… 

 

Gi råd knyttet til  

 forskning i et nasjonalt perspektiv med vekt på samordning av 

 aktørenes forskningsstrategier og utvikling av samarbeidsrelasjonene.  

 innføring av ny medisinsk teknologi og kostbart medisinsk-teknisk 

 ustyr med relevans for forskning.  

 

Bidra til: 

 nasjonal arbeidsdeling innenfor helseforskningsfeltet.  

 samordning av etablering og bruk av biobanker og helseregistre. 

 samordning av forskningsbasert innovasjon og kommersialisering.  

 samordning av etisk praksis og standard innen forskning.  

 samordning av praksis for måling og rapportering av ressursbruk til 

 forskning og av forskningsaktivitet.  

 

 

Hovedoppgaver: 



Mandat… 

 

….fungere som talerør for helseforskning i offentlige debatter for å bidra til 

denne forskningens legitimitet og positivt omdømme, for eksempel i 

sammenheng med forskningsetiske spørsmål.  



Konsensusbasert –  
 ingen kamparena! 

Møtehyppighet: ca 2 ggr/ år + seminar 

  

Ingen egen økonomi 



 
Viktige tema behandlet i NSG: 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 

• Etikk i forskning 

• Habilitet ved tildeling av forskningsmidler 

• Dobbeltkompetanseløp 

• Felles retningslinjer for kreditering av publikasjoner 

• Nasjonale forskningssatsinger 

• Nasjonale og internasjonale forskningsnettverk 

• Samarbeid om kliniske studier (NorCRIN / ECRIN) 

• Nasjonalt samarbeid om CRIStin, felles aktivitetsrapportering 

• Forskningsfinansiering 

• Forskningsrådets store satsinger 

• Infrastruktur til forskning, eks. biobank 



 

Behov for slik strategisk 

samarbeidsarena? 


