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Referat Fagrådet for helsetjenesteforskning  

 

 

Tid: 3. juni kl 1000 – 1430  

Sted: Radisson Conference/RED, Gardermoen 

 

Fagrådet 

Vidar Halsteinli – leder  

Marianne Storm - nestleder 

Linda Midttun  

Birgit Abelsen 

Helge Skirbekk 

Marian Ådnanes  

Kjetil Telle 

Frode Fadnes Jacobsen  

Linda Pedersen 

 

 

Koordinatorene 

Hilde Lurås 

Tove Klæboe Nilsen  

 

Forfall: 

Eva Stensland 

 

 

Inviterte gjester: 

Jon Harald Kaspersen 

Johan Håkon Bjørngaard 

Eline Aas 
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Velkommen  

v/ Vidar Halsteinli  
Presentasjonsrunde  

- første fysiske møte i nettverket siden 2019 

- inviterte gjester fra Norce, Regforsk og Norcher 

 

Organisering og hensikt med det nasjonale nettverket  

v/ Hilde Lurås 
- inkludert tema og organisering av de nasjonale konferansene 

- Koordinatorene invitert til NSG (nasjonal samarbeidsgruppe for 

helseforskning) 8. juni for å snakke om hvordan nettverket lever 

videre på egen kjøl etter at NSG-statusen og finansieringen er over 

- Presentasjonen vedlagt referatet  

 

Status for konferansen høsten 2022  

v/Tove Klæboe Nilsen 
- 47 deltakere pr nå (38 påmeldte og 9 abstracter) 

o Deler av fagrådet har ikke meldt seg på ennå 

- Arrangementskomiteen har en god framdriftsplan og full kontroll på 

arrangementet pr dato  

o Utsatt frist for innsending av abstracts og påmelding er 1. 

september 

 

Fagrådet oppfordres til: 

- Å promotere konferansen i egne fagmiljøer og sørge for at det sendes 

abstracter 

- Å være forberedt på å bli delta i vurdering av abstracter og å være 

møteledere i parallellsesjoner under konferansen 

 

 

 

Presentasjon fra inviterte miljøer med vekt på: 
• Organisering/finansiering 

• Forskningsområder 

• Samarbeidsrelasjoner nasjonalt og internasjonalt 

• Strategiske planer 

• Utadrettet virksomhet 

 

Presentasjon av relevant virksomhet i NORCE 

v/Jon Harald Kaspersen, avdelingsdirektør Helse og samfunn, NORCE 

Presentasjonen er vedlagt referatet 

 

Presentasjon av relevant virksomhet i RegForsk 

v/Johan Håkon Bjørngaard, professor NTNU/Regforsk 

Presentasjonen er vedlagt referatet 

 

Presentasjon av relevant virksomhet i Norcher  

v/ Eline Aas, professor v/UiO/Norcher 

Presentasjonen er vedlagt referatet 



 

 

 

Diskusjon ut fra presentasjonen fra miljøene 

Er det et potensial for samarbeid fremover? 

Er det ønske om deltakelse i fagrådet? 

Ser miljøene nytte av de nasjonale konferansene - også som organisator? 

 

o Hilde: mye av det de har presentert vil passe veldig godt på våre 

konferanser, og vi savner presentasjoner av registerforskning der 

o Johan: konferansene interessante, men få mer fram hva som skal 

til for å trekke slutninger basert på longitudinelle data – spisses 

mer innen forskningstema 

o Kjetil: kunnskapsoppsummeringer bør få mer plass, samt mer 

hardcore kvasieksperimentell metode (vi hadde annonsert det 

sist konferanse, men fikk ikke mange abstracts)  

o Marian: vi (i sintef) opplever at utviklingen i oppdragsforskningen 

med offentlige oppdragsgivere har gått i retning av større og 

lengre evalueringsprosjekter, og har medført omfattende bruk av 

registerdata også i slike prosjekter  

o Hilde: tema styres også ut fra hva arrangørmiljøet vil fokusere på 

o Eline: Mange konkurrerende konferanser for for eksempel 

økonomene, så det blir en balanse mellom hvilke ambisjoner 

nettverket kan/bør ha og hva forskerne ellers prioriterer 

o Linda M.: er hybridformen også en utfordring, og ikke bare en 

suksess? At vi strekker oss for langt? 

o Jon Harald: konferansene også en læringsarena for ledere, og en 

møteplass for deltakere som bør snakke sammen strategisk, om 

ulike saker.  

o Jon Harald: viktig å diskutere hvordan bruke nye metoder for å 

spre kunnskapen 

o Hilde: ønsker at medlemmene i fagrådet og institusjonene rundt i 

landet blir med videre, viktig med fagrådet som en pådriver. Billig 

satsing, kun et fysisk møte pr år på den årlige konferansen, ellers 

digitale møter. 

o Marian: viktig at vi er opptatt av faglige problemstillinger som 

svarer på utfordringene i tjenesten 

o Vidar: holde på hybridløsningene, og at vi har et 

formidlingsansvar som i oppfyller 

o Eline: vi som erfarne forskere ta mer en veilederrolle inn i disse 

konferansene? Eller bør vi motivere flere til å komme av 

egeninteresse? 

o Hilde: Ønskelig med begge deler. 

o Tove: hybridformen ivaretar både at en del forskere får lagt fram 

sine prosjekter, og at tjenesten eksponeres for forskning og 

kunnskap, som er nødvendig for å drive en kunnskapsbasert 

tjeneste 

o Frode: interessant å lære om andre metoder, lære fra andre 

prosjekter og diskutere metodiske utfordringer 

o Jon Harald: Berit Angelskår, koordinator Alrek helseklynge, viktig 

kontaktpunkt hos dem 



o Birgit: forskningsfeltet er bredt, designe studier først, så vil det vise 

seg hva man trenger av kompetanse. Bra med det mangfoldet 

som er, vi trenger det i forskningsprosjektene, og at vi hegner om 

det 

o Hilde: konferansene også en arena for nettverkskaping, som har 

effekt utover de to konferansedagene. Kobling av fagmiljøer. 

o Marianne: må ikke glemme at forskerne kan lære av hverandre, 

og for eksempel se hvordan casestudier kan kobles med 

registerforskning  

o Vidar: vi må begynne å tenke på neste års konferanse sammen 

med Marianne, fram mot neste fagrådsmøte. 

 

 

Konklusjon:  

De tre inviterte miljøene inviteres til og ønsker gjerne å delta i fagrådet.  

De inkluderes fra d.d. og kalles inn til neste fagrådsmøte 18. oktober kl 0830-

1030 (inkludert middag på kvelden17. oktober) i forkant av konferansen 18.-

19. oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


