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Referat fra møte i Fagrådet for helsetjenesteforskning  

 

 

Tid: 18. oktober kl 0830-1030  

Sted: Radisson BLU Hotel, Tromsø 

 

Fagrådet 

Vidar Halsteinli – leder  

Linda Midttun  

Birgit Abelsen 

Eva Stensland 

Helge Skirbekk 

Marian Ådnanes  

Kjetil Telle 

Frode Fadnes Jacobsen  

Jon Harald Kaspersen 

Johan Håkon Bjørngaard  

Eline Aas 

 

Koordinatorene  

Hilde Lurås 

Tove Klæboe Nilsen  

 

Forfall 

Marianne Storm - nestleder 

Linda Pedersen 

 

  

http://www.helsetjenesteforskning.org/


 

 

 

 

1. Referat fra fagrådsmøtet 3. juni 2022  

v/Vidar Halsteinli 

Referatet er godkjent tidligere på epost. Ingen oppfølgingspunkter. 

 

 

2. Høringsuttalelse til Helse Sør-Øst RHFs regionale utviklingsplan, orientering 

v/Hilde Lurås 

https://helse-sorost.no/horing-regional-utviklingsplan-2040 

 
Øvrige regioners planer: 

https://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-regional-utviklingsplan-2023-2038 

høringsfrist 10. nov 

  

https://helse-midt.no/nyheter/2022/sender-regional-utviklingsplan-ut-pa-horing 

høringsfrist 1. nov 

  

https://www.nestegenerasjonplan.no/aktuelt/h%C3%B8yring-av-ny-plan 

høringsfrist 24. okt 

 

Konklusjon: 

• Fagrådet takker Hilde for en meget god høringsuttalelse til Helse Sør-Øst 

RHFs regionale utviklingsplan.  

• Fagrådet ble oppfordret til å lese gjennom planen for egen region, og 

vurdere å gi høringsuttalelse, gjerne basert på uttalelsen Hilde har 

skrevet til Helse Sør-Øst RHF. 

 

 

3. Konferansen 18.-19. oktober 2022, gjennomføring og oppgaver 

v/Eva Stensland, Hilde Lurås, Tove Klæboe Nilsen og Vidar Halsteinli 

 

SKDEs erfaring er at dette er en kompleks konferanse med mange 

parallellsesjoner, mange og til dels uerfarne sesjonsledere i tillegg til 

discussants. Det er valgt å ha mange sesjonsledere pr tema i motsetning til 

tidligere når færre har hatt denne oppgaven langsgående i gjennom hele 

konferansen. Fordelen med å bruke mange sesjonsledere er at mange unge 

akademikere, ph.d.-studenter og andre, får denne erfaringen, og det er en 

investering i kompetanse og rekruttering for framtiden. 

 

Fagrådets medlemmer har oppgaver underveis i konferansen, fordelt på 

sesjonslederoppgaver, forberedte kommentarer i plenum, i tillegg til framlegg 

og discussant på bakgrunn av egne innsendte abstracts. 

 

Koordinatorene sender evalueringsskjema til deltakerne i etterkant. Skjemaet 

sendes fra Ahus.  

 

Konklusjon: 

Evalueringen vil legges fram for årets arrangør/komite, for fagrådet og for 

neste års komite. 

 

 

https://helse-sorost.no/horing-regional-utviklingsplan-2040
https://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-regional-utviklingsplan-2023-2038
https://helse-midt.no/nyheter/2022/sender-regional-utviklingsplan-ut-pa-horing
https://www.nestegenerasjonplan.no/aktuelt/h%C3%B8yring-av-ny-plan


 

 

 

 

4. Neste års konferanse, Stavanger 2023 

v/Hilde Lurås 

Marianne Storm har videresendt foreløpige planer. Konferanseplanene er 

forankret både hos institutt og universitetsledelse. Universitetet i Stavanger 

innhenter pristilbud fra fire hoteller nå og har forespurt om følgende datoer: 

torsdag-fredag 19-20 oktober, 26-27 oktober og 2-3 november 2023. Status 7. 

november er at konferansen blir 2. og 3. november. 

 

Tentativ tema/tittel:  

Ny Nasjonal Helse og Samhandlingsplan 2024 – Implikasjoner for 

helsetjenesteforskningen? 

Undertittel: Evidence based policy making i Norge – en status og 

gjennomgang av mulig forskningsagenda 

 

 

Fagrådet diskuterte innretningen på konferansene, hovedtema og 

parallellsesjonene.  

- Lokal arrangør får bestemme hovedinnretning, i tråd med eget miljøs 

fagprofil og kompetanse, samt hva som er aktuelt forskningsmessig. 

- Fagrådet har stor innvirkning på faglig profil i sesjonene, og hvilke 

sesjoner vi vil profilere/stimulere. 

- Det bør være rom for sesjoner med fokus både på metoder og faglige 

problemstillinger.  

 

Konklusjon: 

Hilde avholder et fysisk møte med miljøet i Stavanger i januar 2023, før neste 

fagrådsmøte. 

 

5. Konferanse i 2024 – tid og sted?  

Diskusjon om hvilke miljøer som kan ta utfordringen med å arrangere sammen 

med nettverket. Enighet om at noen av de store miljøene som til nå ikke har 

arrangert, utfordres (for eksempel NORCE og Senter for 

omsorgsforskning/Bergen). Fagrådet kommer tilbake til saken i 2023. 

 

 

6. Neste møte i fagrådet, tidspunkt 

Neste møte avholdes i slutten av januar/begynnelsen av februar 2023. 

Tove sender doodle om 2 timer digitalt møte. 

 

Eventueltsak:  

Helge Skirbekk melder at han slutter på UiO og starter på OsloMet 1. jan 2023, 

AU vil på denne bakgrunnen diskutere sammensetningen av fagrådet fra 

2023.  

 

 

 
 


