Referat fra møte i Fagrådet

Tid: 4.mai 2017 kl 1030-1345
Sted: Akershus universitetssykehus, Nye Nord-bygget, 3.etg., styrerommet,
NN03.001.
Tilstede: Jan Abel Olsen, Eva Stensland (på Skype), Jon Magnussen, Linda
Midttun, Marianne Storm (på Skype til kl 1300), Hans Johan Breidablik,
Elisabeth Authen Sethre, Signe Flottorp, Jan Frich, Hilde Lurås (leder
koordinerende miljø), Tove Klæboe Nilsen (koordinator/referent)
Forfall: Trygve Ottersen, Pål Martinussen (koordinator)
08-2017
Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen og sakspapirer ble godkjent.
09-2017
Referat fra fagrådsmøte 15.03.2017
Vedtak:
1. Det savnes utfyllende punkter i sak 05-2017. Referatet for øvrig
godkjennes, og revidert referat legges ved referatet fra dagens møte.
2. Referatet fra AU-møtet 24.04.2017 (også vedlagt saken) tas til
etterretning.
10-2017
Presentasjon av medlemmene
Diskusjonssak
Fra overordnet diskusjon:
- I hvilken grad prioriterer regionene helsetjenesteforskning?
- Er det mulig å få til koordinering mellom regionene med hensyn til
prioriteringer?
- Mange gode søknader til det tidligere Helse- og omsorgsprogrammet
og nå til HELSEVEL programmet (Forskningsrådet), og mange
støtteverdige søknader til helsetjenesteforskning som ikke får midler.
Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning
Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Web: www.helsetjenesteforskning.org

-

Kreftforeningen ønsker å fange opp helsetjenesteforskning bedre
Viktig å tydeliggjøre hva som er helsetjenesteforskning, for å jobbe
politisk strategisk. Noen områder har politisk oppmerksomhet. Forslag:
oppdatere og lage en brukervennlig utgave av mandatet.
Viktig at helsetjenesteforskningsprosjekter vurderes av personer med
kompetanse på feltet. Eksempel fra Helse Nord mht sammensetning av
fagpanel.
Tove gjennomgikk gjeldende kriterier for kvalitet og nytte som skal
brukes av alle RHFene.

Forventninger til fagrådets rolle:
- Godt grep med et arbeidsutvalg, som kan jobbe mer mellom
fagrådsmøtene
- Et engasjert fagråd kan bidra til å løfte hele feltet
- Nettverksbygger i søknader – ikke oppfylt, vanskelig, og Jan Abel mener
vi ikke bør ha den rollen
- Fagrådet kan være nyttig for kontakter og nettverksbygging for eget
forskningssamarbeid, søknader og prosjekter
- Konferansearenaen viktig for å fremme helsetjenesteforskning
- Kvalitativ forskning viktig og bør løftes fram – og øke forståelsen for
metodene - kanskje på neste konferanse
Konklusjon:
Vi tar med oss kommentarene i det videre arbeidet.
11-2017
Forskningskonferansen mars 2017
Orienteringssak
Resultatet av spørreundersøkelsen etter konferansen ble gjennomgått, se
oppsummeringsrapport.
Til neste konferanse:
 Tydeligere forventninger fra arrangør mht workshopmodellen.
 Paper bør sendes inn på forhånd og gjøres tilgjengelig for alle.
 Kommunene var lite representert på konferansen, bør få de mer
med neste år. For eksempel Oslo og Bergen kommune, og/eller
andre store kommuner som vi vet satser på forskning.
 Samhandlingsforskning må mer på agendaen, med direkte
deltakelse fra primærhelsetjenesten.
Gjennomgang av budsjett og regnskap viste at konferansebudsjettet var på
nærmere 300 000 kr som deles mellom NTNU-Helse og koordinerende
miljø/nettverket. Detaljer i oppsummeringsrapporten.
Konklusjon:
Hilde/Pål/Tove lager et sammendrag som også kan formidles til våre eiere.

12-2017
Neste nasjonale konferanse
Diskusjons- og beslutningssak
Tid, sted, ansvarlig arrangør, form og innhold
- Tidspunkt: 13. og 14.mars 2018
- Sted: Oslo (for eksempel hotell Bristol)
- Vertskap: UiO, Avdeling for helse og samfunn (Helsam) i samarbeid
med FHI og HØKH
- Første planleggingsmøte mellom Jan Frich (og flere fra UiO), Trygve
Ottersen, og Hilde Lurås i juni. De utgjør foreløpig programkomiteen
- Vi ønsker høyere kvalitet på bidragene, og programkomiteen vil åpne
for å avvise innsendte bidrag
- Tenke ulike typer sesjoner – workshop vs rene presentasjonssesjoner, 2-3
plenumsinnlegg, paneldebatt (RHFenes forskningsdirektører, dekanene
for helsefakultetene, statssekretærer…?), ev utenlandsk innleder
- Fagrådet bør bli enige om hvilke temaer (ut fra de fem
hovedområdene vi har i mandatet vårt) vi bør satse på i konferansen
- Det bør være konferanseavgift– for eksempel 2500 kr (konferanseavgift
og dagpakker på hotell)
- Det bør lages en elektronisk påmeldingsordning (nettløsning)
Vedtak:
Programkomiteen og AU jobber videre med planleggingen.
13-2017
Finansieringskilder helsetjenesteforskning
Diskusjonssak
Dagens muligheter for finansiering er primært Forskningsrådet, Extrastiftelsen,
Kreftforeningen og RHFenes midler. Det ble stilt spørsmål om vi skal jobbe mot
andre mulige finansiører, men fagrådet konkluderte med at vi ikke skal gjøre
det nå. Fagrådet ønsker å fokusere på RHFene framover for at de skal
tydeliggjøre prioritering av helsetjenesteforskning i sine utlysninger.
Konklusjon:
Fagrådet ønsker:
 en kartlegging av RHFenes forskningsmidler til helsetjenesteforskning.
 beskrivelse av søknadsmulighetene/kriteriene i de ulike RHFene (hvem
som kan søke, krav til samarbeidspartner m.m.)
 så langt det lar seg gjøre å innhente tall fra HELSEVELs siste utlysning og
tildelingsrunde (antall søknader, støtteverdige/ikke støtteverdige
karakterfordeling m.m.).
Dette legges fram på neste fagrådsmøte oktober 2017.

14-2017
Dekanmøtet i medisin
Diskusjonssak
Fagrådets innspill til viktige budskap til dekanene, til innlegg på internt
dekanmøte 2.juni:
- Utfordringer med å få tildeling av regionale midler, men Forskningsrådet
signaliserer svært god kvalitet på søknader i dette feltet
- Søkekriterier – stenges helsetjenesteforskning mer ute enn andre
fagområder pga søkekriteriene?
- Ser ut som at helsetjenesteforskningsprosjekter scorer systematisk lavere
enn medisinske prosjekter, men er det fordi metodene undervurderes?
Samfunnsfaglige metoder er ikke er like «håndfaste» som
naturvitenskapelige, men skal vurderes ut fra sine premisser
- Høydepunkter fra konferansen på NTNU mars 2017, og markedsføre
neste konferanse mars 2018, UiO vertskap.
15-2017
Nordforsk
Orienteringssak
Orientering jf referatet fra AU 24.april 2017
16-2017
Eventuelt
De nye fagrådsmedlemmene som ikke har presentasjoner av seg selv på nett
(men alle er lagt inn med bilde og tilhørighet), sender det til Tove som ordner
publisering. Se
http://helsetjenesteforskning.org/nettverket/fagradet/medlemmer/.

