Referat fra møte i fagrådet
Sted: Akershus universitetssykehus, Nye Nord-bygget, møterom NN04.051
Tid: 15. oktober 2018 kl. 1000-1300
Møtende:
Jan Abel Olsen, Eva Stensland Jon Magnussen, Linda Midttun, Marianne Storm (på Skype),
Trond Tjerbo, Linda Pedersen, Signe Flottorp, Elisabeth Authen Sethre, Hilde Lurås, Tove
Klæboe Nilsen
Gjester: Marian Ådnanes, Line Melby (på Skype i sak 13-2018)
Forfall: Stig Harthug, Trygve Ottersen, Pål Martinussen

11-2018 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkalling og sakspapirer ble godkjent.

12-2018 Referat fra forrige fagrådsmøte
Vedtak:
1. Referatet fra møtet 23.05.2018 er godkjent på epost tidligere og tas til
etterretning.
2. Oppsummering AU-møte 24.09.2018 tas til etterretning.

13-2018 Neste nasjonale forskningskonferanse Trondheim 2019
Utkast til program var sendt ut på forhånd.
- Marian Ådnanes/Line Melby orienterte om status i planleggingen, inkludert at det
ble sendt søknad om finansiering til Helsevel programmet.
- Fagrådet diskuterte foreslått form og innhold på konferansen
Sentrale punkter fra behandlingen av saken:
- Prioritet nr 1 er å få engasjert den internasjonale keynote speakeren (to aktuelle
personer er forespurt, og hadde ikke mulighet).
Forslag ble diskutert, og aktuell person fra UK forespørres av Marianne Storm. Hvis
ikke positivt svar kontakter Hilde annen aktuell person (forslag i møtet)

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

-

Diskusjon om programmet dag to. Fagrådet ønsker å redusere antall foreslåtte
plenumsinnlegg dag to og heller utvide workshopsesjonen.

-

Diskusjon om tema for plenum. De store overordnede prosessene for
Helseplattformen og helseanalyseplattformen blir trolig for stort å presentere på
30-45 min. Det er også en fare for at det blir for lite håndfast og konkret i denne
konteksten. Spørsmålet er hva forskerne får ut av det.

-

Forslag om å erstatte de to nevnte plenumsinnleggene med:
1) En bruker med et pasientperspektiv. Hvordan innretter vi forskningen slik at
den bidrar til bedre tjenester til pasientene? Elisabeth Authen Sethre kommer
med forslag til en bruker.
2) En forsker som er tydelig på forskerperspektivet og hvilke behov som må
dekkes i Helseanalyseplattformen. Trond Tjerbo forespør Hans Olav Mellberg,
UiO.

-

Mulig paneldiskusjon på slutten dag to med de tre innlederne, ledet av en fra
fagrådet.

Konklusjon:
1. Innspillene fra fagrådet følges opp av programkomiteen og de nevnte
fagrådsmedlemmene.
2. Fagrådet får neste utkast til program på sirkulasjon før det kunngjøres på nett
med påmeldingsmulighet, og invitasjon til å sende paper. Programmet
kunngjøres medio november.

14-2018 Kvalitetsregistre i forskning
Presentasjon ved Eva Stensland (vedlagt).
Forskningspotensialet:
SKDE har noe forskningsaktivitet selv, og har planer om mer (bl.a. søkt Helse Nord RHF
om midler innen ny søknadstype KlinReg).
SKDE har drevet mest kvantitativ forskning til nå, men er åpen for bruk av andre
metoder også i forskning for å finne forklaringer på den observerte variasjon i
forbruksrater mellom sykehusområder.
Om andre forskningsmiljø i Norge ønsker å forske på de samme data må de søke
egen konsesjon for utlevering av NPR-data, men SKDE samarbeider gjerne og deler
sin kunnskap om hva som ligger bak ulike typer registreringer, tolkninger av data
m.m.
Oppsummering
Flere av fagrådsmedlemmene mener det er interessant å gå videre med
forskningsspørsmål knyttet til helseatlas, og det oppfordres til å ta kontakt med SKDE
for samarbeid.

15-2018 Nordisk nettverk
Tove orienterte om:
1. Status planlegging nordisk konferanse i Nordic Network for Health Policy,
Health Management, and Health Services Research, Uppsala 13.-14.mai 2018.
Samme form på workshopen som i 2018. Programkomiteen har klart utkast til
invitasjon 15.10.2018 (ettersendt fagrådsmedlemmene). Eventuelle innspill
sendes Pål som er i programkomiteen.
2. Deltakelse i faglig strategisk råd for forskningsstiftelsen DEFACTUM i Aarhus, DK
(Tove). De er også interessert i å utveksle erfaringer om vårt nettverk, vs dansk
helsetjenesteforskning.
Fagrådet tar orienteringene til etterretning.

16-2018 Nettverket i 2019
Jan Abel og Hilde orienterte om status etter møte med Helse Sør-Øst RHF. Den
bebudede evalueringen kommer ikke ennå. Leder/koordinatorer er innstilt på å
fortsette arbeidet i fagrådet/nettverket inntil evalueringen blir utført.
MUSS-nettverket har heller ikke hørt noe. Dersom de mister NSG-status og midler fra
2019 ønsker de å fortsette som uformelt nettverk med en koordinator finansiert av
FORMI (koordinerende miljø).
Fagrådet diskuterte mulige og ønskede løsninger. Planlagt aktivitet for 2019 må
gjennomføres uavhengig av NSG-status. Fagrådsmedlemmene som er tilstede er
positive til å delta i ett år til. Koordinatorfunksjonene reduseres ut fra dagens nivå.
HØKH ser nærmere på den økonomiske situasjonen. Det vil være igjen noe midler fra
2018 som kan overføres til 2019 slik at en «minimumsdekning» av utgifter vil være
mulig.
Konklusjon
1. Koordinatorene og leder sender brev til NSG, der det bes om forlengelse ut
2019 til evaluering foreligger. Det vurderes å koordinere dette med MUSS, etter
rådføring med fagrådsleder MUSS.
2. Kopi av brev sendes til regionenes samarbeidsorgan, FHI og Kreftforeningen,
som har oppnevnt medlemmer, og kan bifalle forlengelsen av oppnevningen.

17-2018 Eventuelt
Tove doodler datoer for to møter i 2019 (mars og oktober).

