
 

AD-møtets behandling av saken  
 
 
AD-møtet 25. mai 2020 
 
AD-ene behandlet denne saken i sitt møte 25. mai, som sak 052-2020.  
De konserntillitsvalgte sendte i forkant av møtet 25.5. inn følgende kommentar:  
 
«Konserntillitsvalgte beklager at det ikke har vært mulig for ansattes representanter i 
styringsgruppen å ta stilling til tilrådningene prosjektgruppen har fremmet. 
Konserntillitsvalgte erfarer at det er krevende å sikre involvering og medbestemmelse 
når styringsgruppen legges til fagdirektørmøtet, da det er avsatt kort tid til behandling 
av sakene i møtene.» 
 
AD-møtet ga følgende innspill og konklusjon i sak 52-2020 i dette møtet: 
 

«I Oppdragsdokumentet for 2019 til de regionale helseforetakene ble det gitt følgende 
utredningsoppdrag: «De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge 
RHF, i samarbeid med næringslivet utrede hvordan nasjonal infrastruktur for «en vei inn» for 
kliniske studier NorCRIN kan kobles tettere til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell, jf. 
det danske NEXT-partnerskapet.» 

Konklusjon: 
1. AD-ene i RHF-ene ber om at fagdirektørene i RHF-ene oppdaterer rapporten med de 

innspill som kom frem i møte; herunder; 
- en oppsummering innledningsvis som tydeliggjør; 

o fagdirektørenes vurderinger og anbefalinger  
o forventninger til industrien  
o forslag til videre arbeid  

 
2. Det bes om at rapporten på nytt legges frem for de konserntillitsvalgte. 

 
3. Saken bes deretter fremmet på nytt til behandling i AD-møte.» 
 
 
 

Til konklusjonens pkt. 1. Fagdirektørene utarbeidet på dette grunnlag et nytt forord til 

rapporten, og rapporten ble revidert i tråd med det nye forordet.  

 

Til konklusjonens pkt 2. Det nye forordet sammen med revidert rapport ble også sendt 

til de konserntillitsvalgte 3. juni 2020. Det har etter dette ikke kommet noen 

tilbakemelding fra de konserntillitsvalgte. 

 

Til konklusjonens pkt. 3. Saken ble fremmet på nytt til behandling i AD-møtet i juni.  

 

 



AD-møtet 22. juni 2020 
 

 
AD-møtet ga følgende innspill og konklusjon i sak 61-2020 i dette møtet: 
 

«En vei inn for kliniske studier – NEXT/NorTrials - oppfølging av AD-møtesak 052-2020 

I AD-møte 25. mai 2020 ble fagdirektørene bl.a. bedt om å oppdatere rapporten om en vei inn 
for kliniske studier med innspill som ble gitt i møtet. På denne bakgrunn har fagdirektørene 
utarbeidet et nytt forord i rapporten, og rapporten er revidert i tråd med forordet. 

KTV beklager at ansattes representanter i styringsgruppen ikke har sett seg i stand til å gi 
noen tilrådning i valg av modell grunnet arbeidsformen i styringsgruppen. 

 

Konklusjon: 

1. AD-ene i RHF-ene tar den reviderte rapporten Nasjonal infrastruktur for kliniske studier – 
tettere kobling til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell til orientering. 

 
2. AD-ene i RHF-ene ber om at rapporten legges frem til behandling for styrene i de fire RHF-

ene før endelig oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.  
 

3. Helse Midt-Norge RHF bes lage utkast til felles styresak med en klar tilråding fra AD-ene i 
RHF-ene om valg av en partnerskapsmodell organisert som del av NorCRIN (modell 1).» 

 

 


