
Webinar 17. mars 2021, kl. 0900-1100

Den femte nasjonale konferansen i

Helsetjenesteforskning

Meld deg på her

https://uio.zoom.us/webinar/register/WN_ZrY7AzZpQJ6xXkrameVzvg


Program

09:00 - 09:05 Velkommen. Vidar Halsteinli, Leder for nasjonalt nettverk i 
helsetjenesteforskning, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling, St. Olavs 
hospital

09:05 - 09:30 Health services that work. Pragmatic trials in health services – in the time of
pandemic. Professor David Torgerson, York Trials Unit, University of York 

09:30 - 09:35 Forberedt kommentar. Seniorforsker Simen Markussen, Frischsenteret

09:35 - 09:40 Spørsmål

09:40 - 10:05 Evaluering af eHelse-løsninger i klinikken: Hvor ligger utfordringerne, og 
hvad gør man i praksis? Forskningsleder Kristian Kidholm, Center for Innovativ 
Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital

10:05 -10:10 Forberedt kommentar. Seniorforsker Line Melby,  SINTEF Digital, avd. Helse 

10:10 -10:15 Spørsmål

10:15 -10:35 Hvordan kan helseøkonomiske analyser integreres i kliniske studier? 
Førsteamanuensis Eline Aas, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 
Universitetet i Oslo 

10:35 -10:40 Forberedt kommentar. Seniorrådgiver Kjartan Sælensminde, Helsedirektoratet

10:40 - 10:45 Spørsmål

10:45 – 10:55 Avsluttende kommentar. Viseadministrerende direktør/fagdirektør Jan Frich, 
Helse Sør-Øst RHF 

10:55 – 11:00 Takk for i dag. Leder for koordinerende miljø for det nasjonale nettverket  Hilde 
Lurås, Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo.



Presentasjoner

DAVID TORGERSON

Professor David Torgerson is Director of the York Trials 
Unit. He has particular expertise in the design and 
conduct of pragmatic trials and has written widely on
cluster randomised trials, stepped wedge designs, trials 
within cohorts (TWICS), split plot designs as well as the
’standard’ two group trial designs. He has worked with
the Government Departments to encourage the wider
use of randomised trials to evaluate government policy 
interventions especially in education and criminal justice.

ELINE AAS

Førsteamanuensis Eline Aas er ansatt ved Avdeling for 
helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og 
har en bistilling ved Avdeling for helsetjenesteforskning 
(HØKH), Akershus universitetssykehus. Hun har lang 
erfaring med forskning knyttet til økonomisk evaluering 
av ny teknologi, både med utgangspunkt i kliniske studier 
(randomiserte forsøk) og modellbaserte evalueringer. Aas 
har jobbet mye med registerdata i ulike type studier, samt 
analyser av helseatferd, ulikheter i helse og screening. 

https://www.york.ac.uk/healthsciences/our-staff/david-torgerson/
https://www.york.ac.uk/healthsciences/our-staff/david-torgerson/
https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/elineaa/index.html
https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/elineaa/index.html


Presentasjoner

KRISTIAN KIDHOLM

Kristian Kidholm is the Head of Research at Centre for 
Innovative Medical Technology. He leads the research 
related to digital transformation at Odense University
Hospital, a leading European hospital in the use of
eHealth services for patients, including home monitoring, 
video consultation, treatment based on Patient Report 
Outcomes, and apps for patients. Kidholm’s research is 
focused on assessment of the value of eHealth services 
and research designs for studies of the outcomes of
eHealth. 

JAN FRICH

Jan Frich er viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF med ansvar for fag og forskning. Han leder avdeling 
medisin og helsefag i det regionale helseforetaket. Han er 
professor i medisin med spesialisering i nevrologi. Hans 
forskningsinteresser er helsetjenesteforskning, 
helseledelse og nevrologi. Jan Frich er tidligere leder for 
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Institutt for 
helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

https://cimt.dk/gb/innovationsprofessor-og-forskningsleder-kristian-kidholm/
https://cimt.dk/gb/innovationsprofessor-og-forskningsleder-kristian-kidholm/
https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/jancf/
https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/jancf/


Presentasjoner

HILDE LURÅS

Hilde Lurås er utdannet fysioterapeut, og har en 
doktorgrad i samfunnsøkonom fra UiO. Hun er professor i 
helsetjenesteforskning ved Institutt for klinisk medisin, UiO 
og leder av avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) 
ved Akershus universitetssykehus. Hennes forsknings-
interesser er rammevilkårenes betydning for praksis-
utøvelsen, og spesielt hvordan økonomiske insentiver 
påvirker aktørenes adferd. Hilde leder det koordinerende 
miljøet for det nasjonale nettverket i helsetjeneste-
forskning.

VIDAR HALSTEINLI

Vidar Halsteinli arbeider som forsker og nestleder ved 
Regionalt Senter for Helsetjenestrutvikling ved St. Olavs 
hospital og har i tillegg bistilling som førsteamanuensis II 
ved ISM/NTNU. Han har lang erfaring med helsetjeneste-
forskning fra SINTEF Helse og er for tiden involvert i 
økonomisk evaluering/kostnad-nytte innenfor et bredt 
spekter av behandlingstjenester. Vidar Halsteinli er leder 
for Nasjonalt nettverk i helsetjenesteforskning.

https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/hildlur/index.html
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/rshu/medarbeidere/vidar-halsteinli
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/rshu/medarbeidere/vidar-halsteinli
https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/hildlur/index.html


• Hilde Lurås, Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF 

og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

• Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF og Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), 

Akershus universitetssykehus HF

• Vidar Halsteinli, Regionalt Senter for Helsetjenestrutvikling, St. Olavs hospital og Institutt for 

samfunnsmedisin, NTNU

• Marianne Storm, Universitetet i Stavanger

• André Øien, Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus, Universitetet i Oslo

Programkomite

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

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning

Illustrasjoner: Ahus

http://www.helsetjenesteforskning.org/


Du kan følge webinaret fra PC, nettbrett eller mobiltelefon

Den femte nasjonale konferansen i

Helsetjenesteforskning
Webinar 17. mars 2021, kl 0900-1100

Meld deg på her

https://uio.zoom.us/webinar/register/WN_ZrY7AzZpQJ6xXkrameVzvg
https://uio.zoom.us/webinar/register/WN_ZrY7AzZpQJ6xXkrameVzvg
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