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Referat fra møte i Fagrådet 
 
Tid: 8. juni 2015, 1100-1900 (inkl. felles middag) 
Sted: SKDEs lokaler på UNN, Tromsø 
 
Tilstede: Jan Abel Olsen, Jon Magnussen, Hilde Lurås, Lise Balteskard, Torild 
Heggestad (via video), Marianne Storm (via telefon), Ånen Ringard og Pål E. 
Martinussen (referent). 
Forfall: Martha Ebbing, Lars Erik Kjekshus, Bodil Landstad og Signe Flottorp. 
 
1. Godkjenning av innkalling  
Det var ingen kommentarer til innkalling. Det var spilt inn to saker i forkant av møtet 
(se sak 9 – eventuelt). 
 
2. Godkjenning av referat  
Det var ingen kommentarer til referat fra forrige møte.  

 
3. Orientering: søknad forskerskole og veien videre  
Jan Abel Olsen ga en kort orientering om innholdet i den innsendte søknaden. 
Søknaden går ut fra UiT, UiO, NTNU, UiB og UiS. I tillegg har gruppen som utarbeidet 
søknaden fått positive tilsagn om samarbeid fra en rekke ulike institusjoner som til 
sammen dekker forvaltning, helsetjenester, omsorgstjenester samt velferdstjenester 
som barnevern og NAV. I søknaden legges det opp til å trekke veksler på allerede 
eksisterende kurs samt å utvikle nye kurs for aktuelle kandidater. 
 
4. Orientering fra møte med NFR 28/5 og ønske om samarbeid 
Se utsendt referat fra dette møtet. 
 
5. Diskusjon Nasjonalt nettverk: resultater spørreundersøkelse 
Pål E. Martinussen gikk gjennom resultatene fra evalueringen av oppstartsmøtet 18/3-
15. Deltagerne ga gjennomgående veldig god evaluering av både innhold og 
teknisk gjennomføring. Gledelig er det også at så godt som alle kunne tenke seg å 
delta på arrangementer i regi av Nettverket på et senere tidspunkt. I tillegg ga 
evalueringen god innsikt i hva slags type arrangementer deltagerne ønsker fremover. 
For ytterligere detaljer vises det til den vedlagte presentasjonen (som også vil bli lagt 
ut på Nettverkets hjemmeside).    
 
6. Diskusjon: Organiseringen NSG, fagråd, nettverk og veien videre 
Fagrådet har bestått i to år og det kan være behov for en rullering av 
fagrådsmedlemmer. Helse Sør Øst som ansvarlig samarbeidsorgan er formelt 
ansvarlig for dette.  

 
7. Diskusjon: presentasjon av nye websider og profilering videre 
Ånen Ringard ga en kort presentasjon om tenkningen omkring nye nettsider for 
nettverket. Disse er snart klare og det er lagt opp til en ”stille lansering” i etterkant av 
Fagrådets møte i begynnelsen av juni. Det kom frem ulike forslag til videreutvikling av 



 

 

sidene, herunder muligheter for abonnement, tilrettelegging for på-/avmelding til 
epostlister, nyhetsbrev osv.  
 
Adressen til hjemmesidene er: www.helsetjenesteforskning.org 
 
8. Neste møte 12/10: beslutte møtested og tematikk 
Det ble diskutert hvor møtene bør holdes. En mulighet er å la møtene gå på 
rundgang, slik at man blir kjent med de ulike miljøene. I så fall går det an å følge det 
samme opplegget som fra Tromsø, med halve dagen satt av til eksterne 
presentasjoner og deretter internt møte. Det ble vedtatt at de neste møtene bør 
være i henholdsvis Trondheim og Bergen, og at Pål og Jon tar på seg å lage et faglig 
opplegg for møtet neste gang i Trondheim. 

 
9. Eventuelt 
Fra Fagrådsmedlem Torhild Heggestad var det fremmet en sak om ”Dialog med 
RHFene om tildeling av midler til helsetjenesteforskning” (sak 9.1). Denne ble det 
besluttet å utsette til neste møte. 
 
Sak 9.2. gjaldt mulig samarbeid med Nettverk for pårørendeforskning i helse. Her ble 
det besluttet at vi på dette stadiet nøyer oss med å ”vite om hverandre” og utveksle 
informasjon. Det er viktig å unngå at vi blir for fragmenterte.  
 


