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Referat fra møte i Fagrådet 
 
Tid: 28. april 2016 (1100-1600) 
Sted: Haukeland 
 
Tilstede: Hilde Lurås, Jon Magnussen, Torhild Heggestad, Hilde Grindvik 
Nielsen, Tove Klæboe Nilsen, Pål E. Martinussen (koordinator/referent)  
Forfall: Jan Abel Olsen, Lise Balteskard, Simon Øverland, Bodil Landstad, 
Marianne Storm, Jan Frich, Signe Flottorp 
 
Presentasjoner fra den faglige delen av møtet er vedlagt referatet. 
 
1. Godkjenning av innkalling 
Ingen kommentarer til innkallingen.  

 
2. Godkjenning av referat fra møte 09/03-16 
Ingen kommentarer til referatet.  
 
3. Presentasjon av ny forskningskoordinator 
Fagrådets nye forskningskoordinator ble presentert på møtet: Tove Klæboe 
Nilsen, som nå er forskningssjef ved Helse Nord, skal gå inn i en 60 % stilling i ett 
år. Hun blir ansatt på Ahus og skal ha base i Helse Nord. Hvordan vi skal 
utnytte denne ressursen følges opp på neste fagrådsmøte. Toves CV er 
vedlagt referatet. 
 
4. Bør Fagrådet initiere en kartlegging av tildeling av helsetjenesteforsknings-

midler regionalt? 
Har de ulike regionene oversikt over hva som bevilges til rene 
helsetjenesteforskningsprosjekter? Det er interessant å få en oversikt over 
hvordan helsetjenesteforskningen klassifiseres/grupperes, kriteriene for 
tildeling, en oversikt over alle søknader innenfor denne kategorien, og en 
oversikt over alle innvilgede søknader. Dette skal koordinatorene i samarbeid 
med Hilde arbeide med å få til fra høsten. Men: det er viktigere å se framover 
enn å fokusere på hvor lite som eventuelt har vært bevilget til denne 
forskningen tidligere.  
 
5. Evalueringen av nettverket 
Svar på evalueringen er ventet i slutten av mai. 
 
6. Orientering om konferanseplanene 
(1) Nordisk konferanse i København: 



 

 

Pål kontakter Karsten Vrangbæk og Ulrika Winblad for å avklare om det 
fortsatt er planer om en nordisk konferanse i februar/mars 2017.  
 
(2) Norsk workshop på NTNU: 
Vi bør vurdere å utsette denne til mars 2017. En mulighet er i så fall å be 
Karsten Vrangbæk og Ulrika Winblad delta som ”nordiske alibi”, som 
erstatning for en nordisk konferanse. Evt. kunne vi hatt en nordisk workshop, 
eller en sesjon med nordiske temaer. 
 
Pål må raskt avklare dato og budsjett internt på NTNU. 
 
Programkomite: Pål, Tove, Torhild, Torleif Ruud, Terje P. Hagen, samt en person 
fra arrangøren på NTNU.  
Programkomiteen får ansvar for å “sile” abstracts. 
Hvert paper får tildelt god tid (30-45 minutter) og programkomiteen 
oppnevner opponenter til hvert paper. 
Tema: IKT/teknologi kan være et eget tema i tillegg til de 5 som er formulert. 
Under tema 4 bør vi spesifisere bedre politikk, helsesystem, komparativ politikk, 
osv.  
 
 
Vi åpner for deltagelse fra ikke-forskere (”bestillere”).  
Vi dropper posters.  
 
Vi bør bruke litt penger på en “fengende” key-note speaker” – helst en 
internasjonal stjerne. Vi trenger  fortsatt gode forslag. 
 
 
7. Eventuelt 
 
En sak meldt inn: Framtidige møter/dårlig oppmøte 
Tidspunktet for møtet i Bergen har vært kjent i et halvt år. Når medlemmene 
likevel ikke møter er dette et signal vi må ta på alvor.  
Som en oppfølging av evalueringen av nettverket bør vi kanskje be 
regionene om å oppnevne nye representanter med en bestemt funksjonstid 
for å gjøre arbeidet mer forpliktende. Da kan regionene enten velge å 
gjenoppnevne medlemmer eller oppnevne nye medlemmer.  
En mulig modell er at vi oppretter et ”arbeidsutvalg” som møtes ved behov, 
og et Fagråd som møtes en gang i halvåret.  
Pga. det sviktende oppmøtet på Fagrådsmøtene ble det besluttet ikke å ha 
faglig program på møtene.  
 
Det planlagte Fagrådsmøtet 27. oktober er avlyst, tidspunkt for neste møte 
fastsettes senere. 

 
 


