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Referat fra møte i Fagrådet 
 
Tid: 9. mars 2016 (1000-1200) 
Sted: Ahus 
 
Tilstede: Jan Abel Olsen, Hilde Lurås, Jon Magnussen, Pål E. Martinussen 
(koordinator/referent), Lise Balteskard, Simon Øverland (video), Torhild 
Heggestad, Hilde Grindvik Nielsen, Bodil Landstad, Marianne Storm og Signe 
Flottorp (alle telefon). 
Forfall: Jan Frich 
 
1. Godkjenning av innkalling 
Ingen kommentarer til innkallingen.  

 
2. Godkjenning av referat fra møte 26/10-15 
Ingen kommentarer til referatet. Det ble bemerket at referatet må 
godkjennes av Fagrådet før det legges ut på nett. 
 
3. Finansieringsmuligheter for helsetjenesteforskning 
På bakgrunn av at de tverregionale HELSEFORSK-midlene i Statsbudsjettet for 
2015-2016 er omdefinert til Klinisk behandlingsforskning i 
spesialisthelsetjenesten, og derfor ikke lenger er søkbare for 
helsetjenesteforskningsprosjekter, sendte Fagrådet i februar 2016 et brev til 
helseministeren hvor det uttrykte sin bekymring for rammevilkårene for norsk 
helsetjenesteforskning. HOD deler ikke denne bekymringen, og viser i sitt svar 
til at finansieringsmulighetene er styrket gjennom HELSEVEL-satsingen. 
Fagrådet er tilfreds med svaret, men vil likevel påpeke at insentivene som 
ligger i krav om tverr-regionalt samarbeid vil være med på å styrke 
helsetjenesteforskningen nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi håper derfor at 
lignende insentiver for forskningssamarbeid implementeres f.eks. via 
samarbeid mellom NFR og de regionale helseforetakene.  
 
I henhold til oppdragsdokumentet er økt omfang av og implementering av 
resultater fra helsetjenesteforskning et langsiktig mål for helseforetakene, og 
alle de regionale helseforetakene har inkludert helsetjenesteforskning som et 
av områdene for tildeling av regionale forskningsmidler. Det savnes imidlertid 
en systematisk oversikt over innsendte søknader og tildelte midler innenfor 
dette feltet. En mulighet er at Fagrådet kontakter de ulike regionene og ber 
om en oversikt. Fagrådet håper en utvidelse av HRCS-klassifiseringen til å 
gjelde helseforetakene, slik det nå legges opp til via HO21 monitorarbeidet, 
på sikt vil kunne gi en detaljert oversikt over bruk av regionale midler. 
 



 

 

 
4. Status etter møtene Jan Abel og Hilde har hatt med HSØ og NFR  
Forskningsrådet er ikke enige i bekymringen om mindre finansiering, og peker 
på HELSEVEL.  
 
HSØ inviterer oss inn til RHF’enes strategigruppe for forskning for å diskutere 
mulige tiltak knyttet til RHF´enes bidrag til denne forskningen.  En mulighet er å 
informere om søknadsbunken som blir igjen etter at midlene i HELSEVEL er 
fordelt, og slik dokumentere mangelen på prioritering av denne typen 
forskning.  Det er viktig å framheve prosjekter som ikke gikk inn, men som kan 
være særlig nyttige for spesialisthelsetjenesten.  

 
5. HELSEVEL: utlysning til nettverk, klynge og kjernemiljø 
Det blir en utlysning av klynge, nettverk og kjernemiljø, men detaljer er ikke 
klart før møtet i programstyret neste uke. Flere av miljøene som er del av 
nettverket planlegger å søke om kjernemiljø (bl.a. NTNU, UiO). Muligens kan 
det være grunnlag for samarbeid på tvers av Fagrådet, f.eks. om nettverk. 
Stavanger er interessert i å bidra i en slik søknad, forutsatt at temaet er av 
interesse.  

 
6. Forskerskolesøknaden 
I forbindelse med en ny utlysning av midler til nasjonale forskningsskoler våren 
2015 ble Fagrådet fra NFR oppfordret til å søke om forskerskole innenfor 
helsetjenesteforskning. Fagmiljøer fra de fire breddeuniversitetene samt 
Universitetet i Stavanger ble enige om å gå sammen om en søknad. 
Universitetet i Tromsø (UiT) ble valgt som planlagt hovedsete begrunnet i at en 
ny forskerskole ville ha sterke synergier til den eksisterende forskerskolen 
EPINOR, særlig innenfor metodefag. Alle partnere var meget motiverte og 
kom med konkrete forslag til en bred kursportefølje innenfor alle relevante 
disipliner, inkludert helseøkonomi, etikk og kvalitetssikring. I tillegg til 
universitetspartnerne var forskere med tilknytning til anvendte institusjoner 
også med, inkl. NAV, RBUP, SKDE, FHI. Dessverre ble søknaden om The 
Norwegian Health Services Research School (HeSeNOR) ikke innvilget. Deler 
av søknaden kan eventuelt brukes inn i en søknad om klynge/nettverk hvis 
det blir aktuelt.  
 
7. Framtidige møteplasser i regi av nettverket 
Hilde Lurås, Torhild Heggestad og Pål E. Martinussen deltok på «The 18th 
annual meeting in the Danish Forum for Health Services Research», i 
København, 21. januar. Dette var inspirerende, med presentasjon av mange 
gode temaer. Ikke minst var det imponerende at man har klart å arrangere 
en nasjonal konferanse 18 år på rad.  
 
Vi tar sikte på å holde et lignende norsk arrangement i løpet av året (lunsj til 
lunsj), fortrinnsvis i perioden slutten av oktober/slutten av november. 
Konferansen legges opp som en workshop for presentasjon av «work in 
progress», med opponenter på hvert paper. Det legges også opp til en poster 
session, og plenumsbidrag fra to «key note speakers». Det blir viktig å ha en 
klar tanke om hvem vi ønsker å tiltrekke til konferansen, hva vi ønsker å 
oppnå, og at det fremgår tydelig i invitasjonen at det også ligger en sosial 



 

 

ambisjon i dette. Konferansen arrangeres i samarbeid med NTNU Health som 
en lavkostnadskonferanse med  finansiering via koordinerende miljø.  
Pål og Torhild har fått bekreftet interessen for en slik møteplass. Det er satt 
sammen en uformell «arbeidsgruppe» for utarbeiding av program, temaer, 
key-notes, osv. I tillegg må det oppnevnes en formell programkomite 
bestående av en deltager fra hver region. Pål og Torhild “holder” i dette. 
 
Det arbeides også med en nordisk møteplass. Vi møtte representanter fra de 
danske og svenske nettverkene i København, og i samarbeid med Karsten 
Vrangbæk (Universitetet i København) og Ulrika Winblad (Uppsala Universitet) 
planlegges det en nordisk konferanse i helsetjenesteforskning. Foreslått dato 
er 3. februar 2017.    
  
8. Evaluering av de nasjonale nettverkene 
Det sendes ut et utkast til egenevaluering fredag 11.3, med svarfrist for 
kommentering mandag 14. mars kl. 0900.   
 
9. Koordinatorstilling etter Ånen 
Ulike alternativer ble diskutert. Det er også naturlig å avvente evalueringen.  
 
10. Eventuelt 
Neste møte blir i Bergen, 28. april 

 
 


