Referat fra møte i Fagrådet

Tid: 15.mars 2017 kl 1345-1530
Sted: Trondheim, hotell Scandic Solsiden

Tilstede: Jan Abel Olsen, Jon Magnussen, Linda Midttun, Marianne Storm,
Trygve Ottersen, Elisabeth Authen Sethre, Signe Flottorp (tlf), Jan Frich (tlf),
Hilde Lurås, Pål Martinussen, Tove Klæboe Nilsen (referent)

Forfall: Eva Stensland, Hans Johan Breidablik

Sak
01-2017 Godkjenning av innkalling
Ingen kommentarer til innkallingen
02-2017 Referat fra forrige fagrådsmøte, 18.11.2016
Til orientering – referatet godkjent på sirkulasjon tidligere
03-2017 Konstituering av det nye fagrådet 2017-2018
- Nye medlemmer
- Ledelse
- Arbeidsutvalg
Det er fem nye medlemmer i fagrådet, tre av de var tilstede.
Det mangler ett medlem fra Oslo universitetssykehus – vi avventer beskjed fra Helse
Sør-Øst RHF og innkaller vedkommende til neste møte.
Fagrådet konstitueres med Jan Abel Olsen som leder og Jon Magnussen som
nestleder (kontinueres fra forrige periode).
Hilde Lurås som tidligere satt i fagrådet er (fortsatt) leder av koordinerende miljø, og
deltar i fagrådet sammen med de to koordinatorene Pål Martinussen og Tove
Klæboe Nilsen.
Arbeidsutvalget (jf referatet fra forrige møtet) er nå formalisert og jobber tett
sammen mellom møtene. AU består av leder, nestleder, leder koordinerende miljø
og de to koordinatorene.
Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning
Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Web: www.helsetjenesteforskning.org

04-2017 Presentasjon av deltakerne
Muntlig presentasjonsrunde (denne saken ble tatt først i møtet)
05-2017 Planer 2017-2018
Hilde, Tove og Pål orienterte
06-2017 Forskningskonferansen
Momenter til oppsummering, egenevaluering og diskusjon:
- form, deltakelse, hyppighet, arrangement på omgang mellom fagmiljøer i Norge,
internasjonalt samarbeid, m.m.
Kommentarer fra fagrådsmedlemmene – ferske inntrykk etter konferansen:
 Enorm interesse, stor etterspørsel
 Mange ønsker en slik lavterskelkonferanse for forskning, der man kan legge
fram uferdige ideer og prosjekt i workshop
 Viktig arena for nettverksbygging og alliansebygging
 Det var tenkt som en ren forskningskonferanse, og ble en hybridkonferanse,
siden mange ikke-forskere i tjenesten også ønsket å delta
 Denne hybriden ser ut til å ha fungert, og begge typer grupper har hatt
utbytte av konferansen
Konklusjon:
 Suksess og store forventninger fra deltakerne gjør at vi vil arrangere ny
konferanse neste år
 Vi sender ut en spørreundersøkelse til deltakerne for å få flere synspunkt på
konferansen
Noen ideer til neste konferanse:
 Forhåndsvurdering av innsendte abstracts, for vurdering om man får legge
fram (kvalitetskrav), og kun aksept av forskningsarbeid som skal publiseres
 Sesjoner for utviklingsarbeid? Kortpresentasjoner på 15 min
 Egen Harkness-sesjon (og Commonwealth Fund samarbeid med FHI)
 Invitere flere brukerorganisasjoner
 Flytte på konferansen fra region til region – bør gå på rundgang
Beslutninger:
 Tidspunkt for neste konferanse: mars 2018 – norsk konferanse
 Sted og vertskap: UiO, Institutt for helseledelse, villig til å være vertskap for
konferansen i 2018 (bekreftet av Jan Frich), gjerne i samarbeid med HØKH
og FHI. Tromsø i 2019, og Vest i 2020?
 Datoer for konferansen i mars 2018:
Ansvarlig: Hilde og Jan F.
 Nordisk gruppe – nordisk nettverk som var på vår konferanse: ønsker å
arrangere nordisk konferanse. De ønsker å spisse tematikken og deltakelsen
og stille høyere faglige krav i nordisk konferanse. Den blir også en ren
forskningskonferanse – deltakelse kun med forskningsbidrag
 Tidspunkt: Nov 2017 er for tidlig - nov 2018? Heller ikke ønskelig at den er for
tett opp til den norske konferansen i mars 2018.
Ansvarlig i vårt nettverk: Pål, som hovedkontakt for det nordiske nettverket
og nordisk konferanse.
Evaluering gjennom:
 Spørreskjema til alle deltakere
 Spørreskjema til gruppeledere
07-2017 Eventuelt
- Fagrådsmøtet 4.mai opprettholdes

