Referat fra møte i Fagrådet for helsetjenesteforskning
Sted: Akershus universitetssykehus, Nye Nord, NN04.051 og Zoom
Tid: 28. september 2020 kl 1000-1400
Deltakere:
Fysisk: Vidar Halsteinli, Frode Fadnes Jacobsen, Tove Klæboe Nilsen og Hilde Lurås
Zoom: Linda Midttun, Birgit Abelsen, Eva Stensland, Marianne Storm, Pål Martinussen
og Marian Ådnanes. Helge Skirbekk, Kjetil Telle og Jan Abel Olsen deltok på første del av
møtet.
Forfall: Linda Pedersen
01-2020 Godkjenning av innkalling.
Innkallingen godkjent uten kommentarer.
02-2020 Referat fra møtet 17.10.2019
Referatet er tidligere godkjent av gammelt fagråd. Er kun vedlagt til orientering til nytt
fagråd.
03-2020 Nytt fagråd og presentasjonsrunde
Fagrådet, koordinatorer og leder av koordinerende miljø presenterte seg. Alle er nå
presentert på hjemmesiden til nettverket. Eventuelle endringer i den publiserte teksten
kan sendes til Tove. Det er ønskelig med en nestleder i fagrådet som kan inngå i
arbeidsutvalget sammen med leder og koordinatorer. Medlem fra Vest spørres. Det ble
også diskutert behovet for en brukerrepresentant. Denne kan hentes fra en
brukerorganisasjon, men må kunne se «det store bildet».
FAGRÅD 20202021
Vidar Halsteinli
(leder)
Birgit Abelsen
Eva Stensland
Linda Midttun
Marianne Storm
Helge Skirbekk
Linda Pedersen
Marian Ådnanes
Kjetil Telle
Frode F. Jacobsen

Bakgrunn

Institusjon

Samfunnsøkonom

NTNU

Ny

Statistiker, mph
Medisiner
Statsviter
Helsefag/sykepleier
Sosiolog
Fysiolog
Sosiolog
Samfunnsøkonom
Sykepleier og antropolog

UiT
SKDE/HN
Helse Midt
UiS
UiO
OUS
Sintef
FHI
Omsorgssenter Helse
Vest

Ny

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning
Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Web: www.helsetjenesteforskning.org

Ny
Ny
Ny
Ny

04-2020 Fagrådets rolle og nettverkets oppgaver
Hilde presenterte historikken, status for helsetjenesteforskningen i Norge nå og
utfordringsbildet for nettverket fremover nå som det ikke lenger eies av NSG (Nasjonal
samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) og HSØ (Helse Sør-Øst
RHF). Presentasjonen er vedlagt referatet.
Tidligere leder av Fagrådet Jan Abel Olsen gikk gjennom satsinger og strategier fra
fagrådet. Han vektla særlig arbeidet med forskerskolesøknaden som ble sendt til
Forskningsrådet. Søknaden nådde ikke frem, men skapte samhold og kjennskap til
hverandres kompetanseområder. Jan Abel mener konferansene har vært en suksess
både blant forskere og beslutningstakere. Dette bør videreføres i regi av nytt fagråd.
Fagrådets rolle framover ble diskutert, og stikkordsmessig var dette hovedpunktene:
- Bør vi revidere nettverkets mandat (utgangspunkt i skrivegruppens forslag fra
2012)?
- Har nettverket en rolle i utarbeidelsen av store tverrfaglige og tverrsektorielle
søknader, og i så fall på hvilken måte?
o Være ansvarlig for søknaden
o Være arena hvor potensielle samarbeidspartnere møtes for eksempel som
en parallellsesjon i en konferanse (pitch)
- Kan nettverket knytte seg strategisk til mottakere av helsetjenesteforskningen?
- Når det gjelder spørsmålet om nye møteplasser er det enighet om å videreføre
konferansen som en møteplass langs samme mal som konferansene så langt har
vært organisert. Andre forslag kom ikke opp.
- Det kan fortsatt være viktig å presentere nettverket i sentrale organ og
institusjoner (NSG? RHFene?...)
- Vi bør oppdatere oss på KSF (kommunenes sentrale forskningsorgan). Hva er
status etter at rapporten ble publisert i 2019: sluttrapport februar 2019.
Koordinatorene tar kontakt med Gunnilla Martinson i KS (trolig
sekretariatsfunksjon for det videre arbeidet), og Marte Hammer fra Helse Vest
som deltok fra spesialisthelsetjenesten,
Finansiering: Nå som HSØ har avsluttet sin finansiering må vi lete etter andre
muligheter:
- Vedrørende konferansestøtte: har Forskningsrådet utlysninger av
konferansestøtte? Hilde undersøker dette
- Vedrørende nettverksstøtte: Finnes det flerårige nettverksutlysninger i
forskningsrådet eller andre steder?
- Ahus/HØKH inntil videre villig til å påta seg rollen som koordinerende miljø, og
dette må vurderes på nytt i 2021
05-2020 Helsetjeneste-forskningskonferansen 2020
Kjetil Telle oppsummerte erfaringer fra årets konferanse som måtte avsluttes etter dag
1. Det er ikke laget en skriftlig evalueringsrapport av konferansen, som koordinatorene
gjør hvert år sammen med lokal arrangør, pga den spesielle situasjonen med delvis
avlysning.
06-2020 Helsetjeneste-forskningskonferansen 2021
Opprinnelig planlagt 16.-17. mars 2021 i Tromsø. SKDE (Senter for klinisk
dokumentasjon og evaluering i Helse Nord RHF) har ansvaret sammen med nettverket.
Plenumsdelen av konferansen vil være innenfor tematikken «Praksisvariasjon».
Programkomiteen har hatt møter og var pr dato godt i rute med
konferanseplanleggingen.

I lys av pandemien og restriksjonene mht reising mm besluttet vi å utsette konferansen i
Tromsø til mars 2022. Det betyr at konferansen i Stavanger blir gjennomført i 2023.
For at nettverket ikke skal bli glemt vil vi arrangere et 2 timers webinar 17. mars
(tentativt klokka 9-11), som skal være åpent og gratis. UiO bidrar med teknisk bistand.
Arbeidsutvalget foreslår et program som sendes fagrådet for innspill. Fortrinnsvis skal
innleggene ha metodisk relevans. Tove informerer om webinaret via nettverkets epost
liste.
07-2020
Eventuelt
Den nordiske konferansen som skulle vært i Helsinki i mai 2020 ble avlyst. Pål
Martinussen holder oss oppdatert mht om denne blir gjennomført neste år.
Neste møte i fagrådet avholdes på Teams, en time, i slutten av november. Tove doodler
aktuelle tidspunkt.

