Referat fra møtet i Fagrådet 05.02.2015
Tilstede: Lise Balteskard (via telefon), Martha Ebbing (via telefon), Torhild Heggestad
(via video), Hilde Lurås, Jan Abel Olsen, Jon Magnussen, Ånen Ringard, Pål E.
Martinussen (referent).
Forfall: Signe Flottorp, Lars Erik Kjekshus, Bodil Landstad, Marianne Storm.
1. Godkjenning av møteinnkalling og referat
Møteinnkalling og referat fra møtet 20. oktober 2014 ble godkjent uten merknader.
2. Statusrapport ved Fagrådets leder
Jan Abel Olsen innledet møtet med å oppsummere at satsingen er på rett spor, og at
viktige ting nå er på plass:
 oppstartsmøtet for nettverket er fastsatt og invitasjoner er sendt ut, programmet
er godt, og det virker som om det er god interesse (selv om påmeldingene gjerne
kunne vært litt flere)
 møtet med Forskningsrådet gikk bra, antall deltagere fra deres side tyder på stor
interesse, og det er enighet om å fortsette med halvårige møter
 de to koordinatorene Pål og Ånen er godt i gang med arbeidet
3. Oppdatering fra koordinatorene
Lite påmelding til oppstartsmøtet ennå (ca. 30), men god respons på programmet. Det er
ønskelig at fagrådsmedlemmene kommer. Koordinatorene melder på medlemmene.
Programmet blir utvidet med en sesjon om data. Vi kontakter Olav Slåttebrek mht
informasjon om KHOR og NPR, Olav Helge Førde ang helseatlas og SKDE. Jon Magnussen
oppsummerer denne sesjonen.
Vi satser på å ha nettsider og grafisk profil klare til oppstartsmøtet:
www.Helsetjenesteforskning.org. Vi må også benytte oss av andre sosiale medier i
kombinasjon med nettsiden; Twitter, Linkedin, Facebook. Vi kan strukturere sidene
under ulike overskrifter, men viktig at hjemmesiden er med på å underbygge aktiviteten
vår.
4. Oppdatering etter møtet med NFR 20. januar 2015
Det viktigste på møtet:
‐ Det gamle HELSEOMSORGsprogrammet er avsluttet. Jon Magnussen blir leder for
programstyret i det nye store tjenesteprogrammet, utlysning til høsten.
‐ Signe Flottorp hadde i forkant av møtet tipset om utlysning av midler til
nasjonale forskerskoler. NFR inviterer i den forbindelse til oppstartsmøte 6. mars
2015. Viktige føringer: Søknaden må være nasjonal, og inkludere alle de store
universitetene. Fagrådet diskuterte om det kan være en mulighet å lage en
”halvbror” til EPINOR (som har status som nasjonal forskerskole), siden mange
av kursene her vil kunne gå inn i en forskerskole i helsetjenesteforskning? Vi bør
ha en 4‐5 spesifikke helsetjenesteforskningskurs som vi kan “legge oppå”
EPINOR; ett fra hver av partnerne. Jan Abel/Hilde kontakter mulige andre
interessenter med tanke på å jobbe frem en søknad. Søknadfrist i NFR er 15. april
2015.

5. ERA‐nettverket
Det har blitt tatt et initiativ fra et miljø i Nederland v/Johan Hansen (og et i Italia) med
tanke på å opprette et ERA‐nettverk for helsetjenesteforskning. Arbeidet er fortsatt i
oppstartsfasen, og det er derfor litt uklart hva et slikt nettverk går ut på – men et viktig
aspekt er komparative studier og mulighet til “læring på tvers av land”. Forskningsrådet
(v/Mari Nes og Hilde G. Nielsen) er norske kontaktpunkt, men de ønsker faglig bistand
og råd fra Fagrådet. Fagrådet er positiv til å bistå Forskningsrådets arbeid på området. I
første omgang ønsker de et notat som beskriver viktige forskningsområder som vil være
av betydning i en norsk kontekst. Koordinatorene har jobbet frem et bakgrunnsnotat
som sendes på nytt til Fagrådets medlemmer med kort innspillsfrist. Koordinatorene
samler innspillene og oversender bakgrunnsnotatet til NFR for bruk i et møte i Brussel
medio februar.
6. Erfaringer med store utlysninger i regi av RHFene
Det ble ikke sendt inn noen søknader med utgangspunkt i Fagrådet i denne
søknadsrunden, men en søknad koordinert fra Stavanger (v/Karina Aase) ble sendt fra
koordinerende miljø (HØKH). En søknad fra Telemedisinmiljøet i Tromsø(NST) ble
innvilget støtte under overskriften “helsetjenesteforskning”.
Fagrådets medlemmer var opptatt av at man må starte forberedelsene tidligere; vi ble
“tatt på senga” av de omstendelige kravene til søknader. Flere av medlemmene var
opptatt av om det er Fagrådets rolle å sende søknader. Fagrådet bør heller fasilitere at
andre medlemmer i nettverket sender søknader, og at vår oppgave heller bør være å
bidra til informasjonsflyt og nettverksskapning innenfor de ulike feltene, og på tvers av
institusjoner. Mandatet vårt er bredt, men vi må selv aktivt bidra til at det sendes
søknader. Noen av oss bør være med på søknader til det nye programmet i
Forskningsrådet.
Videre ble det diskutert at Fagrådet har en oppgave i å markedsføre
helsetjenesteforskningen; lite som går til helsetjenesteforskning, den har et problem
med å nå opp i konkurranse med den medisinske forskningen.
‐ Burde vi se litt på hvem som vurderer helsetjenesteforskningssøknadene også på
regionalt nivå?
‐ Vi må i større grad trekke inn behovet fra de som styrer helsetjenestene.
‐ Bør vi jobbe aktivt opp imot ”bestillerne”; dvs. RHFene, direktørene i HFene?
‐ Kan nettverksmøtene brukes til å fortelle mer om hva vi har av data; bruke
møtene til å markedsføre data?
‐
7. Fagrådets arbeid videre
Fagrådets medlemmer var stort sett fornøyd med nåværende møtefrekevens og
gjennomføring av møter. Enighet om at det er ok med Outlook‐innkallinger til møter.
Ulike temaer ble diskutert under dette punktet.
‐ Bør vi møtes på Gardermoen i stedet for Ahus, for å spare tid?
‐ Bør vi besøke hverandres institusjoner?
‐ Bør vi sette opp en møteplan for ett år framover?
‐ Bør vi etablere en fast møtedag, f.eks. mandag?
Neste møte: 8. juni 2015 i Tromsø (gjerne et samarbeid mellom UiT, SKDE og NST).

