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Referat fra møte i Fagrådet for helsetjenesteforskning  

 

 

Tid: 20. november 2020 kl 1030-1130 

Sted: Teams  

 

Møtende  

Fra fagrådet: 
Vidar Halsteinli – leder, Marianne Storm – nestleder, Linda Midttun, Birgit Abelsen, Eva 

Stensland, Helge Skirbekk, Marian Ådnanes, Kjetil Telle 

Koordinatorene: 
Hilde Lurås, Tove Klæboe Nilsen 

 

Forfall: 
Frode Fadnes Jacobsen, Linda Pedersen 

 

 

Sak 08-2020 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 

28.09.2020 
Innkallingen med oppdatert agenda en uke før møtet ble godkjent. 

Referatet fra forrige møte 28.09.2020 er godkjent tidligere og lagt ut på våre nettsider  

 

Fagrådet ga uttrykk for at de er veldig fornøyd med at Marianne Storm har takket ja til å gå 

inn som nestleder i fagrådet / medlem i AU (jf forslag sist møte om ny nestleder fra Vest). 

 

 

Sak 09-2020 Helsetjeneste-forskningskonferansen 2021 

Fagrådet besluttet sist møte å arrangere et 2-timers webinar i mars 2021 istedet for den 

planlagte ordinære konferansen som nå utsettes ett år. Webinaret er informert om via 

epostlisten til nettverket, og hjemmesiden. 

 

Koordinatorene og leder i fagrådet hadde laget utkast til program som var lagt fram i 

sakspapirene, og fagrådet diskuterte endelig utforming av programmet. Webinaret skal 

værer helt åpent og gratis, med mulighet for spørsmål/innspill til innlederne.  

 

Noen momenter fra diskusjonen var: 

- Tilslutning til forslag på innledere og tematikk 

- Ønskelig med forberedt fagkommentar etter hvert innlegg (5 min).  

- Ønskelig med mulighet for at deltakerne – på nett – kan stille spørsmål underveis, og 

få svar. Dette er mulig med teknisk løsning som velges. 

http://www.helsetjenesteforskning.org/


- Ønskelig at det tas opp og at det kan tilgjengeliggjøres i ettertid, noe som forutsetter 

samtykke fra innledere og kommentaransvarlige 

- AU innhenter tekniske/arrangementsmessige erfaringer fra andre som har 

arrangert/skal arrangere webinar, inkludert arr. Marianne Storm er involvert i 

påfølgende uke og MUSS-konferanse 20.11.2020 

- Mange forslag på gode navn til avsluttende kommentar. Hilde hører med Jan Frich. 

Linda M og Tove diskuterer øvrige forslag som kom fram på møtet nærmere for 

prioriteringsliste dersom Frich ikke kan.  

- Vidar Halsteinli og Hilde lurås leder arrangementet fysisk fra Ahus, og har IT-

kompetanse i samme rom (Andre Øien fra UiO). 

- Programmet kunngjøres før jul, med lenker til/presentasjon av innledere. 

Koordinatorene lager et oversiktlig program med introduksjon av innledere 

https://www.york.ac.uk/healthsciences/our-staff/david-torgerson/ 

https://cimt.dk/gb/innovationsprofessor-og-forskningsleder-kristian-kidholm/ 

https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/elineaa/index.html 
 

  

PROGRAM pr dato for webinar 17. mars 2021 kl 0900-1100.   

 

Tidspunkt Innleder Tittel Ansvarlig 

kontaktperson i 

fagrådet/nettverket 

Kommentar 

9:00 – 9:05 Vidar Halsteinli 

 

Velkommen   Møteleder 

9:05 – 9:30 David 

Torgerson 

Health services 

that work. 

Pragmatic trials in 

health services 

Hilde Lurås 

 

Bekreftet 

 

9:30 – 9:40 Forberedt 

kommentar 

Spørsmål fra 

deltakere 

 

Simen Markussen Ketil Telle  

Bekreftet 

9:40 –10:05 Kristian 

Kidholm 

Evaluering af 

eHelse-løsninger i 

klinikken: Hvor 

ligger 

utfordringerne, 

og hvad gør man 

i praksis? 

Vidar Halsteinli Bekreftet 

 

10:05 – 10:15 Forberedt 

kommentar 

Spørsmål fra 

deltakere 

 

? Vidar Halsteinli Foreslår/finner 

kommentator 

10:15 – 10:35 Eline Aas 

 

Hvordan kan 

helseøkonomiske 

analyser 

integreres i 

kliniske studier? 

 

Hilde Lurås 

 

Bekreftet 

10:35 – 10:45 Forberedt 

kommentar 

Spørsmål fra 

deltakere 

 

? Hilde Lurås 

 

Foreslår/finner 

kommentator 

10:45 – 11:00 Jan Frich? Avsluttende 

kommentar – sett 

fra 

tjenesten/brukere 

av forskning  

Hilde Lurås  

 

 

 

https://www.york.ac.uk/healthsciences/our-staff/david-torgerson/
https://cimt.dk/gb/innovationsprofessor-og-forskningsleder-kristian-kidholm/
https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/elineaa/index.html


 

 

 

 

 

Sak 10-2020 Eventuelt - Møteplan 2021 
 

Det settes ikke opp flere møter i 2020, men fagrådet bringes inn i godkjenning av programmet 

på epost. AU gis fullmakt til å ivareta oppgaver som gjenstår i planleggingen. 

 

Fagrådet avholder nytt møte etter 17. mars for oppsummering av webinaret. Tove doodler 

tidspunkt.  

 

Øvrige møtedatoer og type møte (fysisk eller digitalt) i 2021 avtales etter dette, ut fra 

smittesituasjon i samfunnet og gjeldende anbefalinger for reiser og møtevirksomhet. 


