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01-2022 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 29.11.2021 
Innkalling ble godkjent. Referat, tidligere godkjent på epost, var lagt ved. 

 

 

02-2022 Helsetjenesteforskningskonferansen 2022 – utsettelse til høsten 
https://helse-nord.no/arrangementer/helseforskningskonferansen-2022?arrId=0 

Konferansen i mars – status og ev avgjørelse på gjennomføring ut fra smittesituasjon 

medio januar – v/Vidar, Hilde og Eva 

 

Fagrådet behandlet saken på epost-sirkulasjon i første uken av januar, med ønske 

om utsettelse av konferansen ut fra følgende vurdering og beslutning:  

 

Det er økende covid-smitte i befolkningen, og det er predikert ytterligere økning av 

smitten i jan/feb. Vi må derfor ta en beslutning knyttet til gjennomføring av den 

planlagte Helsetjenesteforskningskonferansen i Tromsø 16-17. mars.  Det er pt 30 

påmeldte og 5 påmeldte abstracts til konferansen.  

  

Vi har en frist 15.01 for avbestilling med 100% refusjon fra hotellet, så dersom vi skal 

avbestille eller flytte arrangementet må beslutningen tas i løpet av den kommende 

uken.  

  

Vårt forslag er å flytte konferansen til høsten 2022. Dette framfor en digital konferanse 

i mars fordi det å møtes fysisk med mulighet for nettverksbygging og gjennomføring 

av parallellsesjoner synes viktig. Vi mener dessuten at programmet er så 

gjennomarbeidet at vi ønsker å gjennomføre det i sin helhet, og ikke i en forkortet 

digital versjon.  

  

Konklusjon: 

1. Konferansen utsettes til oktober 2022.  

2. Utsettelse av konferansen formidles til alle påmeldte, til nettverket og på nett. 

Ansvarlig: programkomiteen v/Eva, Petra og Tove 

3. Fagrådet må diskutere hvilke konsekvenser dette får for konferanse i 2023. Det 

blir for tett å ha ny konferanse i mars 2023. Vest var tiltenkt og hadde påtatt 

seg å arrangere konferanse i 2023.  

Fagrådet ber AU drøfte saken.  

 

I etterkant av fagrådsmøtet er flere datoer sjekket ut mht kolliderende aktiviteter. 

Konklusjonen er at nytt tidspunkt for konferansen blir 18.-19. oktober 2022. 

 

03-2022 Internasjonalt samarbeid 
Deltakelse i EUs Partnership on Transforming Healthcare and Care Systems (via 

Forskningsrådet) – v/Hilde 

 

Fagrådet ved Hilde og Tove var invitert av Forskningsrådet på bakgrunn av Kristin 

Andersens deltakelse i fagrådsmøtet 29.22.2021. Vi deltok i formøte med 

Forskningsrådet og deretter europeisk workshop med ca 70 deltakere - Transforming 

Healthcare and Care Systems, med mer konkret tema «Moving out of hospitals» - 

begge møtene 14. september 2021. Partnerskapet er nå på det stadiet at 

premissene for utformingen av programmet legges. 

 

Forskningsrådet v/HELSEVEL legger 20 MNOK kr i potten. 

 

Hilde/Tove følger opp og informerer fagrådet når det er noe nytt (obs – når dette 

lyses ut). 

 

Presentasjonene fra 14.09.2021 legges ved referatet til fagrådsmedlemmene. 

https://helse-nord.no/arrangementer/helseforskningskonferansen-2022?arrId=0


 

 

 

 

04-2022 Møter 2022 – møteplan og hovedinnhold 
Plan for møtene i 2022 og mulige invitasjoner til andre sentrale fagmiljøer inn i 

nettverket/fagrådet – v/Vidar 

 

Sentrale forskningsmiljøer som det er viktig at fagrådet/nettverket er i inngrep med 

(alle tre har fått miljømidler fra Forskningsrådet): 

- Norcher v/UiO 

- Regforsk v/NTNU  

- NORCE (sammenslått av tidligere frittstående forskningsinstitutter) 

 

Fagrådet diskuterte hvordan vi inviterer disse miljøene til dialog, og hva vil ønsker å få 

ut av en slik kontakt.  

- Regforsk og Norcher arrangerer en del seminarer, som vil være interessant for 

oss (og personer på våre epostlister) å kunne delta på, og vi vil kunne gjøre 

flere obs på disse faglige aktivitetene.  

- Et annet formål er å utfordre til innspill på relevante tema for våre framtidige 

konferanser. 

- Det ble foreslått å invitere alle tre samtidig til møte med fagrådet. 

- AU drøfter dette videre. 

 

Møteplan 2022 

16. mars 2022 – utgår 

Nytt møte mellom medio april (etter påske) og før sommeren: 

Fysisk heldagsmøte med de tre aktuelle miljøene 

AU diskuterer og lager et forslag på doodle. 

 

AU avtaler selv møter etter behov for å forberede neste fagrådsmøte og følge opp 

sakene fra dagens møte. 

 

 

 


