Kort vedtaksreferat fra møte i Fagrådet 27. mai kl.11-14
Møteleder: Jan Abel Olsen
Tilstede: Jan Abel Olsen (leder), Jon Magnussen, Lise Balteskard, Lars Erik Kjekshus, Bodil
Landstad, Signe Flottorp, Torhild Heggestad, Pål Martiniussen, Ånen Ringard, Hilde Lurås (referent)
Forfall: Marta Ebbing, Marianne Storm
1. Diverse referat og presentasjoner
- Referat fra forrige Fagrådsmøte ble sendt ut med agendaen. Ingen merknader til referatet.
- Vedlagt presentasjon fra møte i NSG 8. mai. Tilbakemelding fra NSG i stikkordsform nedenfor.
- Referat fra møte med Forskingsrådet 26. mai nedenfor.
2. Status koordinatorstillingene:
Pål Martiniussen (Helse Midt) og Ånen Ringard (Helse Sør-Øst) har takket ja til koordinatorstillinger,
men tiltrer ikke før til høsten. Det vil foreløpig ikke bli ansatt noen i Nord og Vest.
Fagrådsmedlemmer fra de to regionene oppfordres til å jobbe aktivt med rekruttering. Det er ønskelig
med klinikknære kandidater, samtidig som personlig egnethet veier tungt. Det var enighet i Fagrådet
om at de to koordinatorene som er på plass starter arbeidet til høsten.
3. Hjemmeside:
Ønskelig at nettverket “har et hjem”. Dette ble også poengtert av Forskningsrådet. Vi igangsetter dette
arbeidet i HØKH.
4. Søknadsstrategi for høstens utlysning til nasjonale satsinger:
Den tverregionale utlysningen er “rett om hjørnet” i følge Forskningsrådet. Et foreløpig utkast til
utlysningstekst ble delt ut i møtet. Kravet er tre regioners deltagelse, samt rett til å søke regionale
midler. Med forankringsavtale med et HF har også ansatte utenfor HF rett til å søke. Fagrådet
oppfordres til å spre informasjonen og initiere søknader.
Det blir trolig en egen vurderingskomite for helsetjenesteforskning. Komiteen vurderer kvalitet, mens
det settes ned en egen vurderingskomite for relevans bestående av medlemmer fra alle regioner. Det er
ikke forhåndsfordelt hvor mye av midlene som skal tildeles de ulike satsingene.
5. Neste møte:
Mandag 13. oktober 10-13. Sted: Ahus, møterom NN03.001. (et av møterommene i 3. etasje i samme
bygg som vi har hatt de andre møtene). Det er mulig med videokonferanse i møterommet.

Stikkord fra tilbakemelding i NSG 8. mai
1. God tilbakemelding på innretningen med 0,2 x fire bistillinger.
2. Forståelse for tverrfaglighetens utfordringer som krever andre virkemidler enn for de fem andre
satsingene.
3. Støtte for at “de gode miljøene” må bli interessert i helseforskning. Økonomiske insentiver virker,
ref for eksempel helseøkonomisatsingen.
4. En avgrensing og spissing av feltet (for eksempel en innsnevring fra fem til tre satsingsområder)
fikk støtte, men det var ikke enighet om hva som skulle prioriteres/prioriteres ned.
5. Kunnskapssenteret anbefalte et tettere samarbeid med tanke på å være videreformidler av
avdekkede kunnskapshull (i forbindelse med kunnskapsoppsummeringer).
6. Samarbeid og forankring med UoH sektoren viktig med tanke på behovet for forskerskoler, PhD
kurs m.m.
7. Viktig med en avgrensing av hva som skal være fokus for RHF midler og forskningsrådsmidler. HOD
mente RHF midlene bør benyttes til prosjekt som tok utgangspunkt i spesialisthelsetjenestens behov.
8. HOD var opptatt av samarbeidet og muligheten til å lære av UK. Konkret forslag om en felles
utlysning med UK.
9. Nettverk kontra “satsing”; HSØ argumenterte for at dette skal være et nettverk. HL argumenterte
for at det må være sterke fagmiljø/personer som ønsker å delta i et nettverk og at det dermed er
vanskelig å tenke seg dette kun som et nettverk.
10. Retningslinjene for høstens “regionale” utlysning i regi av Forskningsrådet er besluttet. Det betyr
at minst tre regioner må delta i prosjektet og at alle de regionale kontaktpersonene alle må ha rett til
å søke regionale midler.

REFERAT møte i Forskningsrådet 26.mai 2014
Tilstede: Mari Nes, Signe Bang, Gro Helgesen, Siv Øverås, Jan Abel Olsen, Ånen Ringard, Hilde Lurås
(ref)
1. Fagrådet gikk inn for fire 20 % koordinatorstillinger som alle ansettes på HØKH, men med
regionalt ansvar. Status nå er at Pål Martiniussen (Helse Midt) har fått tilbud og at Ånen
Ringard (Helse Sør Øst) vil få tilbud. Videre jobbes det med Helse Nord og Helse Vest. Det
viktigste er å få gode kandidater, ikke å fylle stillingene så fort som mulig. Dette fordi å bygge
opp helsetjenesteforskning er et langsiktig arbeid.
2. Oppgaver og mandat for de regionale koordinatorene er viktig. Forskningsrådet oppfordrer
til å være konkret og gi tydelig mandat og formål til stillingene. De enkelt e koordinatorene
kunne i tillegg til det regionspesifikke, for eksempel ha særskilte ansvarsområder for
nasjonale og internasjonale arenaer; EU, Norden, Forskningsrådet og det regionspesifikke
(samt eventuelle andre som Kreftforeningen).
3. Jan og Hilde presenterte helsetjenesteforskning i NSG 8. mai. Det var gode tilbakemeldinger
på innretningen fra medlemmer av NSG.
4. De nasjonale satsingene kan bli “omdøpt” til nettverk for å ivareta at det ikke er knyttet
bevilgning til selve satsingen, men at hensikten er en struktur som bidrar til samarbeid på
tvers og samling av ressurser fra ulike kilder.
5. Tjenesteforskning er i økende grad et satsingsområde. Forskingsrådet håper at fremleggingen
av HelseOmsorg21 vil bidra til klarsignal til utlysning av “stort program”.
6. Forskningsrådets utlysninger går mer og mer i retning av store prosjekt med
problemstillinger “på tvers”.
7. HØKH har reservert et domene (helsetjenesteforskning.org) og ønsker å opprette en
nettside. Forskningsrådet støtter dette og påpeker viktigheten av at nettverket har “et
hjem”. Dette kan være en “minimumsløsning” hvor forskere kan “finne hverandre”, for
eksempel med presentasjon av /link til ulike forskningsmiljø/grupper, e‐post adresser, link til
utlysninger/programnettsider, og kalenderfunksjon.
8. Høstens utlysning til nasjonale satsinger. Utlysningsteksten kommer denne uken. Kravet om
tre samarbeidende regioner står fast, men det åpnes opp for at søker som ikke er ansatt i et
HF, men ansatt på en institusjon med forankringsavtale med RHF/HF kan være søker. Dette
praktiseres i alle regioner unntatt HSØ. Vi oppfordres til å sjekke dette ut nærmere. Det blir
viktig å følge med på prosess og tildelinger ved denne utlysningen, med tanke på fremtidige
utlysninger. Per i dag er det lite som tyder på at det vil være mulig med spleiselag mellom
RHFer og Forskningsråd på dette feltet, men dette kan endre seg.

9. Vi får støtte fra Forskningsrådet i at det snarere enn en nasjonal konferanse kan være behov
for en workshop for forskere. Det er mulig å tenke seg dette som arrangement i samarbeid
med Forskningsrådet, feks i form av søkerkonferanser.
10. Det er ønskelig at vi fortsetter samarbeid og koordinering med Forskningsrådet fremover.
Neste møte vil bli i januar. Hilde finner møtetidspunkt og innkaller. Møtet blir på Lysaker.

