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07-2019 Godkjenning av innkalling
Kjetil Telle har fått stille i fagrådet fra FHI i Trygve Ottersens fravær.
Vedtak:
Innkalling og sakspapirer ble godkjent.

08-2018 Referat fra forrige fagrådsmøte
Vedtak:
Referatet fra møtet 13.03.2019 er godkjent på epost tidligere og tas til etterretning.

09-2019 Nordisk nettverk
Den nordiske konferansen (Pål)
- 3. nordiske konferanse (Trondheim 2017 og København 2018) i Nordic Network
for Health Policy, Health Management, and Health Services Research, i
Uppsala i mai 2019
- omlag 50 deltakere
- arrangeres på omgang mellom engasjerte fagmiljø uten økonomisk støtte fra
eksterne
- lavkostopplegg hvor arrangør bruker egne lokaliteter
- det nasjonale nettverket finansierer Pål i 5 % stilling hvor hans hovedoppgave
er å ivareta dette nettverket
- favner vidt med hensyn til problemstillinger, metode og fagfelt
- den 4. nordiske konferansen arrangeres i Helsinki 18. og 19. mai 2020
- spisse noen workshops tematisk i 2020?
- finnes også nordiske rene forskningskonferanser som delvis overlapper tematisk
o blant annet NOPSA – statsviterkonferansen – som har en
helsetjenesteforskningssesjon. Arrangeres hvert 3. år – i 2020 i Reykjavik
http://nopsa.net/NoPSAConference.html
o nordiske nettverk/konferanser i helseøkonomi og sosiologi
Oppfølging:
- Pål følger opp konferanseplanleggingen med den nordiske komiteen (som er
den samme som tidligere år)
- Tove distribuerer innbydelse til Helsinki-konferansen når den er klar
- fagrådet oppfordres til å delta!
Annet nordisk samarbeid – Danmark (Tove)
- Tove er medlem i styringsgruppa for den regionale forskningsstiftelsen i MidtJylland (Aarhus) DEFACTUM, sist møte 27. september
- Holdt innlegg for en av forskningsavdelingene om vårt norske nettverk
- To aktive miljøer i Danmark – Aarhus og København
- 2017 siste år for nasjonal konferanse i dansk sundhedstjenesteforskning. De
ønsker å lære fra oss, men det er opp til de to miljøene hvem som finner
ressurser og initiativ til å arrangere videre
- Formidlet aktivt invitasjon til vår norske konferanse i 2020. Flere av forskerne i
Aarhus har eller har hatt samarbeid med forskere på FHI.

10-2019 Helsetjenesteforskningskonferansen 2020
Kjetil /Hilde/Tove orienterte om status for programmet, nettsidene m.m.
Konferanseportalen er laget, innledere presenteres etter som de er klare, og
påmeldingen er åpnet. Dette er distribuert og vi bruker flere kanaler for
formidling/utsending, bl.a. epostlisten til nettverket, facebook m.m..
https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/helstjenesteforskningskonferansen-2020/
De ulike fristene er:
5. desember 2019 - abstractfrist
20. desember 2019 – early bird-frist for påmelding
24. januar 2020 - endelig påmeldingsfrist (hotellet må ha endelig antall 25.jan)

Program
Samme opplegg for konferansen mht antall plenumsinnlegg og tid i workshops som i
2019. Denne balansen er viktig og må holdes på!
Mange innledere har bekreftet. Statsråden(e) skal inviteres. Flere i fagrådet har
innvendinger mot at det blir mange storkanoner og statsråder på programmet
(både Høie og Listhaug). Argumentasjonen var at hvis det blir for mange politikere
tiltrekkes konferansedeltakere som ikke er interessert i forskningsbidragene.
Et argument for å invitere Høie er at han er lydhør, og vi får en eventuell kobling til
nasjonal helse- og sykehusplan.
Signe har forslag til enda ett plenumsinnlegg – tre kunnskapsoppsummeringer, som
hun også ønsker at Sylvi Listhaug kunne kommentert på.
Abstract
Fagrådet er opptatt av at dette er en konferanse hvor en viktig hensikt er å heve
kvaliteten forskningsbidragene. Vi må tenke på målgruppen: de som vil høre på
disse vs forskerne som har sitt innlegg.
Fagrådet oppfordrer til å være strengere med å sile innsendte abstract; avvise på
kvalitet for å sikre at det blir gode innlegg. Programkomiteen må sikre at det brukes
samme kriterier for avvisning mellom de ulike gruppene som vurderer abstractene.
Disse gruppene settes sammen når vi ser hvilke abstract som kommer inn, deltakere
fra FHI/fagrådet/HØKH. Hilde, Kjetil og Tove kan screene bidragene, fordele på
grupper og sette sammen gruppeledere/vurderere.
Økonomi
Budsjettet må gå i balanse uten konferansestøtte fra Forskningsrådet, og derfor er
det høyere konferanseavgift denne gangen.
Økonomisk risiko tas av både FHI og nettverket (det utarbeides nå en kontrakt
mellom partene).
Oppfølging:
1. Programkomiteen – og Kjetil som er tettest på – tar innspillene fra fagrådet
med i videre planlegging av programmet.
2. Fagrådet bes om å hjelpe til og spre konferanseinvitasjonen og link til
konferansesidene i sine fagmiljø.
3. Fagrådet må melde seg på via Tove (fordi nettverket skal betale vår
konferanseavgift). Mange har meldt seg på og Tove sender påminning.

11-2019 Nettverkets framtid
Nettverkets framtid
Hilde hatt møte med Helse Sør-Øst RHF ved forskningssjef Øystein Krüger. Signalene er
en halvering av budsjettet fra dem i 2020.
Etter vår henvendelse til regionene i 2018 fikk vi kun oppnevnt nye
fagrådsmedlemmer fra Helse Nord og Helse Sør-Øst for 2019.
NSG-kriteriene for sammensetning og oppnevning av fagråd (oppdatert 03.05.2018)
er noe endret fra opprinnelig etablering av vårt fagråd i 2013:
«Nettverket skal ha deltagere fra både universitet og helseforetak i alle fire
regioner. Brukermedvirkning er obligatorisk i alle nettverk.»
«Det oppfordres også til at forskningsnettverkene etablerer et fagråd som skal
fasilitere samordning og gi faglige råd. Fagrådet bør inkludere personer fra
sentrale forskningsgrupper innen temaet der begge sektorer er representert
og bestå av kandidatene med ulik forskningsbakgrunn.»
Kort om MUSSnettverket – status ved Linda P.
Tlf.møter a en time, 5 x årlig, pluss et fysisk møte i tilknytning til årlig konferanse.
Fagråd på 16 medlemmer. Når noen går ut må de selv foreslå en erstatter. Hvis ikke
bestemmer fagrådet. Har gått via samarbeidsorganene når det gjelder personer
oppnevnt av samarbeidsorganene. Fortsetter med det samme fagrådet nå. Har
tenkt skifte av medlemmer hvert 3. år, men det går av seg selv.
Hilde, fra koordinerende miljø:
Nettverket kan fortsette med HØKH som koordinerende miljø, og hun ønsker et
fagråd. Sjekker med Helse Sør-Øst om regionene fortsatt skal oppnevne noen.
Forlenger engasjementet av Pål og Tove i 2020.
Jan Abel og Jon, leder og nestleder:
Har vært med fra start og er innstilt på å gå ut av fagrådet, men kan sitte til over
konferansen. Bør være et eget punkt på konferansen med avslutning av fagrådet
/etablering av nytt.
Fra diskusjonen
Jon: god ide at koordinerende miljø kan forespørre personer fra fagmiljøene og få en
god faglig sammensetning ut fra kriteriene til NSG.
Linda M: lurt om noen i fagrådet fortsetter og at ikke alle slutter samtidig.
Trond: UiO vil oppnevne en ny person, og har dette klart.
Signe: naturlig at Kjetil overtar hennes plass.
Stig: viktig å ha klart hvem fagrådsmedlemmene representerer, enten en institusjon,
et fagmiljø eller seg selv som fagperson. Viktig mht om man svarer tilbake til noen.
Har avtalt møte med sekretariatet for samarbeidsorganet i Helse Vest og
forskningsdirektør Helse Bergen for å diskutere hva de ønsker videre.
Jan Abel: vi bør tenke på nyrekruttering allerede nå – kan ta noe tid.
Hilde m.fl.,: vi bør tenke på andre miljø som kan inviteres direkte inn, feks Sintef, som
tidligere har signalisert interesse

Tove: Brukermedvirkning – viktig med bevissthet om hvem vi anser som brukere av
vår forskning og derfor bør delta i fagrådet. Fagrådet presiserer at de fortsatt ønsker
en bruker fra tjenestene, og ikke pasienter.
Jon: Bør fagrådsleder komme fra HSØ siden de finansierer nettverket?
Ønsker at Hilde/Tove lager en skisse til fagråd mht faglig profil, fra viktige
toneangivende miljøer. Nytt fagråd bør overta senest på konferansen.
Oppfølging
1. Hilde gjør endelige avklaringer med Helse Sør-Øst RHF ut fra diskusjonen i
fagrådet.
2. Hilde og Tove lager en skisse til nytt fagråd, som går på sirkulasjon til fagrådet.
Denne bør foreligge i løpet av november.
3. Koordinatorene bes deretter om å forespørre personer til nytt fagråd ut fra
ovenstående avklaringer.
4. Fagrådet anbefaler et fellesmøte mellom gammelt og nytt fagråd i
forbindelse med konferansen i mars 2020.

12-2019 Eventuelt
Jon – endringer i Forskningsrådet
Effektivisering i Forskningsrådet: mindre administrering med 12 porteføljestyrer i stedet
for 55 programstyrer.
Porteføljestyret for helse (med tre tidligere programstyrelederne i porteføljestyret) har
foreløpig de gamle programmene Helsevel (helsedelen), Bedre helse og God
behandling. Programmene skal trolig fases ut, og det skal lages en porteføljeplan for
helse.
Antakeligvis en stor endring i hvordan det nye styret jobber vs de gamle
programstyrene. Porteføljestyret må finne en ny strategisk rolle.
Tove
Forskningsrådets initiativ overfor RHFene - strategisk dialogplattform
Forskningsrådet og RHFene er de to store finansiørene innen helseforskning.
Forskningsrådet har tatt initiativ til et mer direkte samarbeid med RHFene, for å bidra
til helhetlig styring, prioritering og oppfølging av helseforskning. Aktuelle tema nå er
1) forskningssentre for klinisk behandlingsforskning og 2) mulig felles digitalt
søknadsbehandlingssystem.
RHFene er positive til dette og vil vektlegge helsetjenestens spesifikke
forskningsoppdrag og organisering inn i et slikt samarbeid.
Forskningsrådets forslag er en strategisk dialogarena bestående av totalt 6-8
personer fra RHFene og Forskningsrådet. Representasjonen bør være høyt forankret,
og RHFenes strategigruppe for forskning har pekt på
fagdirektør/forskningsdirektør/forskningssjef-nivået i RHFene. Fra Forskningsrådet
deltar områdedirektør, avdelingsdirektør med ansvar for helse samt 1 fagrådgiver.

