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19. mars 2015

Velkommen til oppstartsmøte -

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning

Forskningsdirektør og leder av HØKH Hilde Lurås, Akershus universitetssykehus HF

NOEN FAKTA 

• De seks nasjonale nettverkene er forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for 

helseforskning (NSG) som består av representanter fra de fire RHFene, de fire 

breddeuniversitetene, en representant fra UoH og to brukerrepresentanter. 

Observatører fra HOD, KD og NFR.

• For hvert av de nasjonale nettverkene er det etablert et fagråd med bred 

representasjon som skal fremme måloppnåelse, herunder fasilitere og bidra til 

samordning og spredning av kunnskap 

• Et koordinerende miljø utpekes av ansvarlig samarbeidsorgan. Koordinerende 

miljø mottar 1,5 millioner kroner årlig i fem år til å drifte nettverket

• For å lykkes med å øke omfang og kvalitet på helsetjenesteforskningen må 

forskningsmiljøene nå opp i konkurransen om forskningsmidler regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt
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Anvendt forskningsfelt: Forskning på helsetjenesten med utgangspunkt i ulike 
akademiske disipliner. 
Helsetjenesteforskning krever aktiv understøttelse av det tverrfaglige og det 
flerfaglige.

Det er behov for å styrke omfang og kvalitet på helsetjenesteforskningen 

innenfor følgende fem områder:

1. Kvalitet og pasientsikkerhet

2. Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling

3. Behov og brukermedvirkning

4. Styring og ledelse av og i helsetjenesten

5. Fordeling, organisering og finansiering av tjenester 

Delmål:

• skape robuste fagmiljøer innenfor helsetjenesteforskning

• styrke den klinikknære helsetjenesteforskningen i helseforetakene

• etablere en felles infrastruktur for å lette tilgangen til data for 
helsetjenesteforskning og relatert helseforskning

• skape en bedre integrering mellom universitetene og helseforetakene

• legge til rette for en forskningsaktivitet med en forankring mot 
kommunene 
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Pågående aktiviteter:
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• Oppstartsmøte for nettverket på 
Ahus 18. mars 2015

• NFR-søknad om midler til 
etablering av nettverksbasert 
forskerskole sendes fra 
nettverket i midten av april 

• Egen designprofil og nettsider 
lanseres i løpet av våren 2015 
www.helsetjenesteforskning.org

• Løpende kontakt med NFR er 
etablert (herunder etablering av 
internasjonale kontakter)

Hvordan kan det nasjonale nettverket og det koordinerende miljøet 

bidra til økt omfang og kvalitet på denne forskningen?

- Hvordan skal nettverket jobbe fremover?

- Hva trenger dere?

• Møteplasser:

– Møteplasser hvor forskere og beslutningstakere møtes?

– Møteplasser hvor forskere møtes?

• Forskerskoler?

• Bedre infrastruktur i form av datatilgang?

• Pådriver?


