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Velkommen

Den tredje nasjonale konferansen
i Helsetjenesteforskning
Konferansen er en faglig og sosial møteplass for
forskere, stipendiater, ledere, beslutningstakere,
brukerorganisasjoner og andre med interesse for
forskning på helsetjenesten.

Konferansens tema er:
•

Kvalitet og pasientsikkerhet

•

Pasientbehandling, pasientforløp og
samhandling

•

Behov og brukermedvirkning

•

Styring og ledelse av og i helsetjenesten

•

Fordeling, organisering og finansiering av
helsetjenester

Det er fokus på digitalisering og helseteknologi. Vi
vil få belyst muligheter, utfordringer og dilemmaer
knyttet til målet om en helsetjeneste til pasientens
beste. Vi har invitert seks hovedtalere som vil
snakke om dette fra ulike ståsted og fagfelt.
Konferansen er tverrfaglig og arrangeres av
Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning
(helsetjenesteforskning.org) i samarbeid med
SINTEF Digital, avd. Helse.
Konferansen arrangeres på Scandic Nidelven
hotell i Trondheim.

Program
Tirsdag 12. mars

Onsdag 13. mars

1130-1230 Lunsj og registrering

08.30-10.30: Sesjoner
10.30-10.45 Kaffepause
10.45-11.30 "Utfordringer ved bruk av teknologi i
helsetjenesten."
Bjørn Hofmann, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet, NTNU og Universitetet i Oslo
11.30-11.50 "Hvorfor er det viktig å involvere
pasienter i forskning og utforming av nye
tjenester?"
Holly Ankjell, spesialrådgiver i Kreftforeningen
11.50-12.00 Beinstrekk
12.00-12.20 "Til støtte eller hindring? En lege og
forskers erfaringer og perspektiv på EPJ,
digitalisering og helseteknologi." Christofer
Lundquist, Akershus universitetssykehus og
Universitetet i Oslo
12.20-12.50 Paneldiskusjon
ledet av Jon Magnussen, professor i helseøkonomi
ved NTNU i Trondheim og medlem av fagråd for
helsetjenesteforskning
12.50-13.00 Avslutning
Jan Abel Olsen, professor i helseøkonomi ved
Universitetet i Tromsø, leder for fagråd for
helsetjenesteforskning
13.00-14.00 Lunsj og hjemreise

Sted: Scandic Nidelven hotell, Trondheim
1230-1240 Velkommen
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
1240-1320 "Understanding the dynamics of ehealth system implementation."
Professor Carl May, London School of Hygiene and
Tropical Medicine
1320-1340: "Utvikling og status for ehelseforskningen i Norge, og sentrale forskningsområder framover."
Stein Olav Skrøvseth, Norsk Senter for ehelseforskning, NSE
1340-14.00 "Helseanalyseplattformen: Vi ønsker
alt, men hva er viktigst?"
Hans Olav Melberg, Universitetet i Oslo
14.00-14.30 Kaffepause
14.30-16.00 Sesjoner
16.00-16.30 Kaffepause
16.30-18.00 Sesjoner
19.30 Konferansemiddag
Sted: Konferansehotellet (Scandic Nidelven)

Parallellsesjoner
tirsdag 12. mars

MØTEROM ØYA
1 - Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling - Line Melby og Trond Tjerbo
Tid
14:30-15:00
15:00-15:30

Innleder
Svedahl
Labberton

15:30-16:00

Gullhav

Pause
16:30-17:00

Skarshaug

17:00-17:30

Rugkåsa

17:30-18:00

Hellesø

Paper
Workload in general practice – a qualitative study from Norway
Factors predicting access to post-acute inpatient rehabilitation
following stroke
Optimeringsbasert beslutningsstøtte for tidsplanlegging av utredning i
BUP

Discussant
Vik
Toch-Marquard

Longitudinal trends in General Practitioners’ consultation patterns for
participants in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT3) with and
without high blood pressure or common mental disorders
‘Shared Care’. Erfaringer med en ny samhandlingsmodell for
behandling av moderate psykiske lidelser
Helse- og omsorgstjenestens nye landskap – betydning for
hjemmetjenestens arbeid?

Robinson

Skarshaug

Husøy
Rugkåsa

MØTEROM SVERRESBORG
2 - Digitalisering av pasientforløpet - Sigrid Nakrem og Tove Klæboe Nilsen
Tid
14:30-15:00

Innleder
Schultz

15:00-15:30

Varsi

15:30-16:00
Pause
16:30-17:00

Moen
Reine

17:00-17:30

Gullslett

Paper
Digitalisering av pasientstyrt oppfølging av revmatologisk sykdom
(PORS)
Implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk
sykdom
Barsels-app
Bruk av elektronisk dokumentasjon ved pasientoverføringer etter
kirurgi
"Så lenge mutter'n har det bra". En kvalitativ studie om pårørendes
erfaringer og holdninger til digitalt tilsyn

Discussant
Varsi
Schultz
Reine
Moen
Nakrem

Parallellsesjoner
Tirsdag 12. mars

MØTEROM MUNKHOLMEN
3 - Styring, helsetjenester og helsesystem - Kjartan Sarheim Anthun og Jan Abel Olsen
Tid
14:30-15:30

Innleder
Mæhle

Paper
En sammenlignende studie av innføring av pakkeforløp for kreft i de
tre skandinaviske land

Discussant
Telle

15:00-16:30

Hovind

Hovind: Hofte- og kneprotesekirurgi - Variasjon i helsetjenesteforbruk
og pasientlekkasje sett i nasjonalt og regionalt perspektiv

Mæhle

15:30-16:00
16:30-17:00
17:00-17:30

Johed og Telle
Asheim
Barra

Betydningen av reisetid til fastlegen for bruken av fastlegen
Sanntids-prediksjon av pasienter til akuttmottak med data fra AMK
Severity as a priority setting criterion- setting a challenging research
agenda

Hovind
Barra
Asheim

MØTEROM LEANGEN
4 - Behov og brukermedvirkning - Marian Ådnanes og Jorun Rugkåsa
Tid
14:30-15:00

Innleder
Häikiö

Paper
Family Carers' Contributions to Care and their interactions with health
Services - from the Perspective of Carers of Older People with
Dementia

Discussant
Ose

15:00-15:30

Fretheim

Valeur

15:30-16:00

Ose

A checklist for reporting evidence-based information about the effects
of interventions
Exploring the potential for the use of virtual reality technology in the
treatment of severe mental illness

Pause
16:30-17:00

Floch

Storm

17:00-17:30

Sand

17:30-18:00

Solberg

Self-management of Cystic Fibrosis: User experiences from a mobile
health intervention
Digitale hjelpetjenester for ungdom: Hvordan kan flere ungdommer få
hjelp hos chat-, svar- og telefontjenester? En del av Helsedirektoratets
DIGI-UNG-prosjekt
Robotteknologi og helse - en retrospektiv innholdsanalyse av norske
avisartikler fra 2000 til 2018

Häikiö

Solberg
Sand

Parallellsesjoner
Onsdag 13. mars

MØTEROM ØYA
1 - Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling - Line Melby og Trond Tjerbo

Tid

Innleder

Paper

Discussant

08:30-09:00

Husøy

Health care utilization among children of transnational marriages

Labberton

09:00-09:30

Vik

Koordinatorordninger i helsetjenesten - tre mulige paradoxer

Hellesø

09:30-10:00

TochMarquardt

Time to use of primary health care after reporting adverse health
conditions in a health study (HUNT)

Gullhav

10:00-10:30

Robinson

Karakteristika, behandling og forløp hos pasienter behandlet av
fysioterapeuter i primærhelsetjenesten

Svedahl

MØTEROM SVERRESBORG
2 - Kvalitet og pasientsikkerhet - Jorid Kalseth og Silje L. Kaspersen

Tid

Innleder

Paper

Discussant

08:30-09:00

Ambugo

Safety in integrated care programs for community-dwelling older
adults: A systematic review

Nilsen

09:00-09:30

Nilsen

Akuttmottaket - er forlenget oppholdstid et problem for
pasientsikkerheten?

Ambugo

09:30-10:00

Bjørngaard

Framskyndet utskriving av hoftebruddspasienter og risiko for tidlig død

Skyrud

10:00-10:30

Skyrud

Socioeconomic inequalities in 30-day mortality after hospitalisation for
first stroke: a nationwide cohort study in Norway

Bjørngaard

Parallellsesjoner
Onsdag 13. mars

MØTEROM MUNKHOLMEN
3 - Styring, helsetjenester og helsesystem - Kjartan Sarheim Anthun og Jan Abel Olsen
Tid
08:30-09:00

Innleder
Anthun

Paper
Predicting diagnostic coding in hospitals: individual level effects of
price incentives

Discussant
Dahl

09:00-09:30

Barra og Dahl

Associations between length of stay and municipal characteristics for
stroke patients in large Norwegian hospital

Anthun

09:30-10:00

Carlsen og
Husøy

Effekter av asylmottak på lokalbefolkningens sykehusforbruk

Viana

10:00-10:30

Viana

The development of workshops to introduce computer simulation
modelling health care decision-makers in familiar contexts

Husøy

MØTEROM LEANGEN
4 - Behov og brukermedvirkning - Marian Ådnanes og Jorun Rugkåsa

Tid

Innleder

Paper

Discussant

08:30-09:00

Skjerpe

Opportunities for shared decision-making in mental health

Ådnanes

09:00-09:30

Storm

Digitalization of health care services - a social innovation?

Floch

09:30-10:00

Valeur

Pasientmedvirkning gjennom elektronisk innsyn i egen pasientjournal

Fretheim

10:00-10:30

Ådnanes

Ways to avoid rehospitalisations - mental health service users'
perspectives in six European countries

Skjerpe

Programkomite
• Hilde Lurås, avd. for Helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF
og Inst. for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
• Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF
• Pål Martinussen, Inst. for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
• Marian Ådnanes, avd. Helse, SINTEF
• Line Melby, avd. Helse, SINTEF
• Solveig Osborg Ose, avd. Helse, SINTEF

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning
Nettverkets formål er å:
•
•
•
•

bidra til å bygge opp noen sterke fagmiljø i helsetjenesteforskning
styrke den klinikknære helsetjenesteforskningen i helseforetakene
skape en bedre integrering innenfor helsetjenesteforskning mellom universitetene
legge til rette for en forskningsaktivitet med forankring mot kommunene

Se nettside: www.helsetjenesteforskning.org
Trykk: Fagtrykk
Forsideillustrasjon: Shutterstock, foto: MK Eidem, SINTEF

