Kort vedtaksreferat fra møte i Fagrådet 28. januar kl.11-14
Møteleder:
Jan Abel Olsen
Tilstede:
Fra Fagrådet: Jan Abel Olsen (leder), Lars Erik Kjekshus, Marianne Storm, Bodil Landstad,
Signe Flottorp, Torhild Heggestad, Hilde Lurås (referent)
Fra koordinerende miljø: Ellen Deilkås, Fredrik A. Dahl, Jorun Rugkåsa, Pål Gulbrandsen.
Forfall: Jon Magnussen (hadde levert skriftlige innspill til møtet), Lise Balteskard, Marta
Ebbing
1. Koordinatorrollen. Videre innspill på ansettelsesprosess
Fagrådet støtter HØKHs vurdering av at en foretrukken modell er 4*0,2 varianten. HSØ
koordinatoren vil ha en lederfunksjon. Koordinatorene bør møtes 2-3 ganger hvert halvår. Det
er viktig at oppgavene til koordinator blir konkret nok og at det settes opp suksesskriterier;
hva er realistiske mål i et 3-5 års perspektiv? Et overordnet mål er at vi med arbeidet oppnår
en koordinert og samlet finansiering av helsetjenesteforskning mellom regionene og NFR.
Anbefalingen er at stillingene skal lyses ut som tre års engasjement. Hilde lager et forslag til
utlysningstekst basert på utsendt betenkning og innspill i møtet, samt utlysningstekst fra
Forskningsrådet. HØKH har en intern runde på forslaget før dette sendes per epost til
Fagrådsmedlemmene som gir sine innspill per epost.
Det vil bli annonsert i Aftenposten og trolig i Dagens Medisin. Fagrådsmedlemmene
oppfordres til å spre stillingsutlysningen i eget nettverk og på eget RHFs hjemmeside. Dette er
i seg selv viktig profilering av satsingen. Signe sjekker om den kan inkluderes i Nyhetsbrev
fra Forskningsrådet og programnettsiden, samt på Kunnskapssenterets side.
HØKH utarbeider en søkerliste og diskuterer forslaget med Fagrådet i et telefonmøte.
Fagrådsmedlemmer er absolutt aktuelle i koordinatorstillingene, og må da erstattes i Fagrådet.
Når koordinatorer er på plass vil de erstatte medlemmene fra koordinerende miljø i de
regulære møtene med Fagrådet.
2. Koordinering av søknader med forankring i alle regioner?
Koordinator må ha en sentral rolle i å initiere søknader, men ikke nødvendigvis som
prosjektleder. Søknadene må tematisk ligge innenfor de fem forskningsområdene foreslått av
skrivegruppen. Viktig at dette blir klinikknære tverrfaglige prosjekt, og ikke ”profesjons”
søknader.
3. Konferanse – workshop
Dette utsettes inntil videre.
4. Nettside
Dette utsettes inntil videre, men vi reserverer domene helsetjenesteforskning.org. Det foreslås
å informere om satsing, fagråd og stillingene på HØKHs hjemmeside.

5. Horizon 2020 og annen internasjonal finansiering og forskningssamarbeid
Vi må forholde oss til forventningen om å hente inn mer EU midler, men det er for tidlig å gå
inn for en felles søknad koordinert fra oss. Men viktig at vi bruker Fagrådesnettverket til å
informere om muligheter til å være med som partner i søknader vi hører om/henvendelser vi
får.
6. Forskningsrådet
Jan og Hilde skal ha et nytt møte i juni. Svært viktig at vårt arbeid koordineres med
Forskningsrådets planer og satsinger. En eventuell studietur bør være i samarbeid med
Forskningsrådet.
Neste møte: Tirsdag 27. mai 11-14, Ahus

