Referat fra møte i Fagrådet 20.10:
Tilstede: Jan Abel Olsen, Jon Magnussen, Ånen Ringard, Pål Martiniussen, Marianne Storm (via
mobiltelefon), Lise Baltesgard (via video), Hilde Lurås (referent)
Forfall: Signe Flottorp, Lars Erik Kjekshus, Torhild Heggestad, Marta Ebbing, Bodil Landstad
1. Endringer i mandatet for NSG; får det konsekvenser for de nasjonale nettverkene?
Til orientering vil NSG trolig få et nytt mandat. Det er ingenting som tyder på at dette vil få noen
konsekvenser for de seks områdene som er pekt på som nasjonale satsinger. Fagrådet bes å følge
med og orientere hverandre hvis de får andre signaler. Forslag til nytt mandat og bakgrunn for
endringen kan dere lese mer om under Sak 26/2014 i innkallingen til møte i samarbeidsorganet HSØ‐
UiO: http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn‐og‐
naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2014/260914/index.html
Det som imidlertid er tydelig (litt uavhengig av nytt mandat) er at NSG ønsker å beskrive de seks
områdene mer som nettverk enn satsinger – dette for å tydeliggjøre at det ikke ligger inne
øremerkede midler til forskning innenfor disse områdene. Forskningsmidlene vil derimot komme i
andre kanaler som nettverkene, via konkurranse, kan søke på, ref den tverregionale utlysningen fra
Forskningsrådet i høst.
2. Status koordinatorer i Helse Nord og Helse Vest
Det er fortsatt ikke koordinatorer på plass i Vest og Nord. Spørsmålet er om det kan være behov for å
tenke alternative løsninger, for eksempel ansette en “administrativ” ressurs. Det kom frem en
bekymring fra Marianne og Lise mht om disse regionene da ville bli “glemt”. Jan skal på nytt sjekke
med Bartold Vonen. Hvis en person kommer på plass i Nord går vi på nytt videre med Vest.
Alternativet er at de to koordinatorene får særskilt ansvar for hver sin ekstra region.
De to koordinatorene ser behov for noe administrativ støtte, enten i form av kjøp spesifikke tjenester
eller dedikerte ressurser. Fagrådet mener at det ikke vil være behov for en 100% administrativ
stilling, og at det dermed ikke vil være aktuelt med en utlysning. Hilde ser på muligheten for kortere
perioder med frikjøp internt på Ahus.
3. Arbeidsform koordinatorer fremover
Vi må “bygge opp” et fungerende nasjonalt nettverk – og vise “verden” at nettverket finnes.
Koordinatorene var tydelige på at Fagrådet måtte være “bestiller”. Det har vært mange diskusjoner
rundt dette allerede, og mange bestillinger kan gjenfinnes i de tidligere referatene. Fagrådet ba
koordinatorene om å lage en konkret plan fremover. Viktige oppgaver nå:
1) Få på plass en hjemmeside på det reserverte domenet.
2) “Kartlegge” miljøene innenfor helsetjenesteforskning med kontaktinfo, gjerne også noen ord
om deres forskningstematikk. Dette kan dels bygge på kartleggingen i regi av Forskningsrådet
(Lian/Kjekshus), samt en gruppering i tråd med skrivegruppens forslag til temaområder.
3) Arrangere en workshop på Ahus for 30‐40 personer medio mars. Tematikken for workshopen
bør knytte seg tett opp til samarbeid om fremtidige søknader; regionale, nasjonale og
internasjonale. Mange forslag til innledere ble notert, bla Tor Ingebrigtsen, Olav Helge Førde,
Karina Aase, Jon Magnussen, Mari Nes. Det vil både være behov en plenumsal og grupperom
hvor en kan jobbe mer konkret rundt prosjektideer, Hilde sjekker muligheter.

4. Status flerregional søknad

I følge Forskningsrådet har det kommet inn totalt åtte søknader innenfor helsetjenesteforskning. Kun
en av disse er direkte forankret i vårt nettverk. Søknaden er innenfor pasientsikkerhetsforskning og
prosjektleder er Karina Aase i Stavanger, søknaden går ut fra Ahus. Den andre planlagte søknaden ble
ikke sluttført. Lærdommen er at det må settes av mer tid til forankrings prosess og skriveprosess.
Mye tyder på at det vil bli en ny utlysning om 2 år, ref årets statsbudsjett. Før den tid er det et håp
om at det store Tjenesteprogrammet vil bli utlyst. Det er derfor viktig at vi allerede nå starter
tenkning om søknader – og derfor er workshopen i mars viktig!
Noen mulige tema for større søknader:
1) Medisinsk praksisvariasjon i Norge
2) Kvalitetsmåling/outcome
3) Produktivitets‐sammenlikninger i norske sykehus
4) Styring, Ledelse, Organisering
5. Eventuelt
1) Hilde og Jan har fått en henvendelse fra Kunnskapssenteret mht deltagelse på ERA‐NET meetings
on health systems during EPH Conference Glasgow i slutten av november
(http://www.ephconference.org/programme‐pre‐conferences‐121). Pål og Ånen deltar, muligens
også Jon. Hilde kontakter Mari Nes mht hvilken “rolle” koordinatorene skal ta – bortsett fra å
rapportere tilbake.
2) Hilde kontakter Forskningsrådet for å finne et møtetidspunkt i løpet av januar. Ånen, Pål, Jan og
Hilde deltar på dette møtet.

NYTT MØTETIDSPUNKT: TORSDAG 5. FEBRUAR. STED: AHUS. MULIGHET FOR VIDEOKONFERANSE.
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Møterommet er reservert fra 9‐13, kommer nærmere tilbake til tidspunkt.

