Referat fra møte i fagrådet
Sted: Akershus universitetssykehus, Nye Nord-bygget, møterom NN04.023
Tid: 23.mai 2018 kl. 1015-1350
Tilstede:
Jan Abel Olsen, Jon Magnussen, Linda Midttun, Stig Harthug, Trond Tjerbo, Linda
Pedersen, Signe Flottorp, Elisabeth Authen Sethre, Hilde Lurås, Pål Martinussen, Tove
Klæboe Nilsen
Gjester: Marian Ådnanes, Solveig Osberg Ose (begge på Skype) og Line Melby fra
Sintef kl.1015-1045
Forfall: Eva Stensland, Marianne Storm, Trygve Ottersen

Sak 4 ble behandlet først, med inviterte gjester tilstede.

01-2018 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkalling og sakspapirer ble godkjent.
Kort presentasjonsrunde. Nye rådsmedlemmer Stig Harthug og Trond Tjerbo
presenterte seg.

02-2018 Referat fra forrige fagrådsmøte
Vedtak:
1. Referatet er godkjent på epost tidligere og tas til etterretning.
2. Oppsummering AU-møte 19.04.2018 tas til etterretning.

03-2018 Evaluering av den andre nasjonale
helsetjenesteforskningskonferansen, Oslo mars 2018
Momenter i diskusjonen:
- Hybridmodellen: fortsette med hybrid workshop-plenum, forskerebrukere/byråkrater/ledere
- Fagkonferanse der alle er velkomne, og som skal være en møteplass for policy,
fag og forskning
- Etterspørselen viser at beslutningstakerne vil være med, men det skal være en
faglig konferanse som styrker helsetjenesteforskningen

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning
Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Web: www.helsetjenesteforskning.org

-

-

-

Viktig for bl.a. FHI å ha direkte kontakt med forskningen og kunne delta på
konferansen også uten egne prosjekter
Fagrådet må også tenke på hvem som er våre oppdragsgivere og hva de har
bestilt
Konferansen må derfor heller ikke bli for smal i valg av tema, men heller ikke for
bred - det kan ses på å annonsere at man tar imot paper (kun)på tre
forhåndsoppsatte tema
Registerforskning er et tema som vil fange mange, som både er bredt nok og
konkret nok, og veldig relevant for mange faggrupper
Workshopformen: ikke alle er helt innforstått med formen, spesielt gjelder det
medisinerne. Mulig å ha kun framlegg i workshopene/parallellene, og ikke
discussant (samtidig som discussant formen bidrar til å «få fart på» diskusjonen).
Må også tenke på utbytte av workshopen for de som ikke har fått tilgang til å lese
paper.
Dette skal være en konferanse for work in progress, ikke publiserte resultater.
Erfaringer fra MUSS-konferansen: deres konferanse har anslagsvis 100 deltakere og
10 postere
Vi bør ikke ha postere hvis det blir så få som i år

Konklusjon:
1. Erfaringene fra den andre nasjonale helsetjenesteforskningskonferansen, samt
den nordiske konferansen i april 2018 ble diskutert.
2. Fagrådet ber om at momentene tas med i videre arbeid. Det som er relevant
tas inn i endelig rapport og evaluering av konferansen som sendes Helse SørØst, og brukes i planleggingen av neste års konferanse.

04-2018 Neste nasjonale forskningskonferanse Trondheim 2019
Momenter i saken:
- Marian Ådnanes bekrefter at Sintef er veldig motivert og ønsker å påta seg
arrangementet. Dette er forankret internt på høyere nivå, og de har hatt internt
møte for å avklare disponering av personalressurser og ansvar for å arrangere
- Samme tidspunkt som sist, samme uke 11, 12.-13. mars
- Sintef og nettverket/fagrådet vil sammen bestemme det faglige innholdet i
konferansen. Sintef lanserer for eksempel e-helse som et aktuelt tema.
- Det nedsettes derfor en programkomite bestående av: Marian, Solveig, Line (alle
fra Sintef), Pål, Tove, Hilde (alle fra nettverket)
- Sintef innkaller til et møte i programkomiteen før sommeren
- Sintef må påregne å gå inn med økonomisk støtte, og søke Forskningsrådet
/HELSEVEL om konferansestøtte.
Konklusjon:
1. Fagrådet er veldig fornøyd med at Sintef ønsker å arrangere neste års
konferanse, og at det i enda større grad også kan bli en møteplass for store
oppdragsforskningsinstitutt og øvrige helsetjenesteforskningsmiljøer.
2. Det nedsettes en programkomite som beskrevet, som har oppstartsmøte før
sommeren. Fagrådet imøteser en statusoppdatering i neste møte.

05-2018 Nordisk nettverk
Pål orienterte kort om konferansen i København april 2018. Nettverket kan ta noe av
æren for at denne konferansen er etablert nå. Den første var den nordiske
workshopen i Trondheim i 2017.
Neste konferanse blir i Uppsala i 2019. Samme programkomite, og antakelig samme
opplegg neste år. Fagrådet signaliserer at det bør være litt tidsmessig avstand til den
norske konferansen, så man ikke konkurrerer om de samme deltakerne. Tentativt
ønsker fagrådet at den nordiske arrangerer i høstsemesteret. Pål tar med seg dette
inn i planleggingen.

06-2018 Europeisk program
Jon orienterte om to-reach-prosessen, i Norge (via Forskningsrådet) og internasjonalt.
Den norske rapporten med prioriteringer er ferdigstilt og sendt til Malta som
administrerer prosessen. Rapporter fra 28, stort sett europeiske land, skal
sammenfattes. Resultatet skal bli et europeisk finansiert program.
Fagrådet gikk gjennom hovedpunktene i rapporten, diskuterte resultatene og tok
det til orientering.

07-2018 Status helsetjenesteforskning i regionene
Tove orienterte om status for nye finansieringsmuligheter for helsetjenesteforskning i
regionene, etter møte i RHFenes strategigruppe 16.mai. Hun refererte til diskusjonen,
som var en prinsippdiskusjon om hvordan det kan realiseres flere/større prosjekter via
regionenes midler. Fokus på forskningsbasert kunnskap om nytten av nye metoder,
og å dokumentere nytten av det som vedtas i spesialisthelsetjenesten.
Vedlegg:
Referat fra sak 19-08 fra RHF-enes strategigruppe 16.mai (offentlig 19.juni 2018)
Kreftforeningen: Elisabeth orienterte om utlysning fra Kreftforeningen, med fokus på
senskader etter behandling, mestring av senskader, rehabiliteringstiltak. Det kan
søkes 1-8 mill kr over flere år, mulig at flere miljøer går sammen.
Utlysning nå, frist 15.september. https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1101
Extrastiftelsen: Hilde/Tove i møte med stiftelsen 24.05.2018. Fokus på felles interesser
og orientering om hvordan de også finansierer helsetjenesteforskning.
https://www.extrastiftelsen.no/
Konklusjon
Fagrådet diskuterte mulighetene og tok orienteringene til orientering.
Kreftforeningens og andres utlysninger legges på hjemmesidene til nettverket.

08-2018 Hjemmesidene
Tove orienterte om status etter siste fagrådsmøte og viste kort hva som er oppsett og
innhold på sidene nå.
Diskusjon om bruk av facebook og twitter –og linke alt. Mye jobb å vedlikeholde og
ikke det vi skal gjøre med våre ressurser.
Vårt formål er at folk som jobber med eller er interessert i helsetjenesteforskning skal
kunne få informasjon fra vår nettside.

Konklusjon:
Tove henter info fra hjemmesidene hos universitetene og RHFene og legger ut. AU
konsulteres der det er usikkerhet.
Hjemmesiden bør inneholde info/oppdateres om:
o De sentrale norske fagmiljøene i helsetjenesteforskning
o Utlysning av forskningsmidler
o Forskningsrådet – HELSEVEL m.m
o Egne konferanser. Informasjon om andres konferanser kan formidles via
epostlista

09-2018 Nettverket i 2019
Fagrådet diskuterte nettverkets mulige videre drift/eksistens etter at
finansieringsperioden fra NSG er ute (dvs etter 2018).
Fagrådet fokuserer på å bygge nettverk, ikke skrive søknader selv. Nettverket har
arrangert to vellykkede konferanser som bidrar til dette, og planlegger ny konferanse
i 2019. Det nordiske nettverket også en gevinst av vårt arbeid.
Hilde opplyste om at vi - Jan Abel/Hilde/Tove - har bedt om og vil ha et møte med
Helse Sør-Øst RHF i høst for å orientere om status og snakke om 2019.
Konklusjon:
Koordinatorene følger opp saken.

10-2018 Eventuelt
Signe: Harkness fellowship – utlysning – kan legges utpå hjemmesidene. Tove følger
opp.
Linda P: har vi definert hva vi vil måles på? Står ikke noe om det i masterdokumentet
vårt. Det har de gjort i MUSS. Oppfølging: Koordinatorene ser på dette forslaget.

