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Referat møte i Fagrådet for helsetjenesteforskning  

 
Tid: 26. mars 2021 kl 1245-1415  

Sted: Teams – innkalling sendt i Outlook tidligere 

 

Møtende 

Fagrådet 

Vidar Halsteinli – leder, Marianne Storm – nestleder, Linda Midttun, Birgit Abelsen, Eva 

Stensland, Helge Skirbekk, Marian Ådnanes, Kjetil Telle, Frode Fadnes Jacobsen, Linda 

Pedersen 

 

Koordinatorene 

Hilde Lurås, Tove Klæboe Nilsen  

 

 

01-2021 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 20.11.2020 

Innkalling med agenda ble godkjent. 

 

Referat fra møtet 20.11.2020 er tidligere utsendt og godkjent, og det var ingen ytterligere 

kommentarer til dette. 

 

 

02-2021 Helsetjenesteforskningskonferansen 2021 

Oppsummering erfaringer med webinaret v/Vidar, Hilde 

 

• Webinaret ble avholdt 17. mars kl 0900-1100 

• 290 påmeldte (pluss 10 innledere og arr. komite) 

• 190 fulgte webinaret   

• Programmet gikk som planlagt med innledere og forberedte kommentarer, og det 

kom enkelte spørsmål underveis i chatten   

• Innleggene er lagt ut på nett, på samme side som programmet for webinaret - 

http://helsetjenesteforskning.org/helsetjenesteforskningskonferansen-2021/ 

 

 

Fagrådet diskuterte erfaringene med webinaret – faglig og arrangementsmessig. 

Fagrådets oppfatning, stikkordsvis, er 

- To timer er passelig lengde på et slikt fagseminar 

- God møteledelse  

- Dårlig tid til spm i etterkant, men det kom spørsmål og dette viser at deltakerne ønsker 

muligheten til kommunikasjon også i webinar 

- Veldig gode innledere – Torgerson, Kidholm, Aas 

- Gode forberedte kommentarer – og det var et godt grep med forberedte 

kommentarer på det oppsatte programmet 

 

http://www.helsetjenesteforskning.org/
http://helsetjenesteforskning.org/helsetjenesteforskningskonferansen-2021/


 

 

 

- Flere i fagrådet mener vi kan arrangere webinar på nytt, uavhengig av 

pandemisituasjon eller ikke.  Suksessfaktor å fokusere på en aktuell tematikk. Mulig 

tidspunkt høst 2022. Dette blir i så fall i tillegg til den årlige to dagers konferansen. 

- Fornøyd med både påmelding og deltakelse, mht antall og bredde – med unntak av 

at kommunene mangler. Påminning til oss selv om at vi må legge mer arbeid i å 

invitere deltakere fra kommunene.  

- Noen opplevde teknisk krøll med zoom (bildet frøs) – men avhengig av teknisk løsning 

og nett hos den enkelte 

- Mye ros til dataansvarlig Andre Øien ved UiO som styrte den tekniske løsningen  

 

 

03-2021 Nordisk workshop 2021 

Info om nordisk workshop 18.-20. mai 2021 v/Tove 

 

Det arrangeres digital workshop i år over tre ettermiddager: 

http://helsetjenesteforskning.org/nordisk-digital-workshop-18-20-mai-2021/ 

https://research.tuni.fi/sws/nordic-network-2021/ 

 

Det er kommet inn 40 abstracts som organiseres i 5 parallellsesjoner over 3 dager. Key notes 

om nordisk COVID-19-respons/ nordiske helsesystemer under pandemien og om «health 

system resilience», i tillegg til rundebordspanel om nordiske helsereformer siste 10 år. 

 

Deltakelse også mulig uten paper – siste dag for påmelding er 4. mai 2021. 

Det er fortsatt mulig å melde seg på (program kl 13-16 hver dag 18.-20. mai 2021) 

 

 

04-2021 Helsetjenesteforskningskonferansen 2022 

Status for planlegging av 2022-konferansen i Tromsø med SKDE v/Eva  

 

Arrangementsmessig 

- Aktuelle datoer er 9.-10. mars og 16.-17. mars 2022 - besluttes i løpet av mai 

- Gjennomfører nå minikonkurranse for arrangementet – hotell i Tromsø 

- Må ha seks rom – 5-6 parallellsesjoner 

- Økonomi: SKDE legger inn egeninnsats, og Helse Nord RHF bidrar økonomisk siden 

konferansen er i egen region og SKDE er endel av RHFet 

- Ønsker litt lavere kostnader for deltakerne enn sist: 1500 kr deltakeravgift + 500 kr 

middag 

-  

Innspill fra fagrådet: 

- Diskusjon om middagen skal være inkludert eller ikke i prisen – kostnader vs matsvinn, 

og hva som gir best insentiv til å delta på middag som anses som en viktig arena for 

den uformelle nettverkingen 

- Lokal arrangør får ta endelig beslutning mht middag 

 

Program 

- Programkomiteen fra i fjor videreføres (Eva, Barthold, Beate, Birgit, Hilde, Tove) og 

jobber videre med sammensetning av programmet 

- Tema for parallellsesjonene: tema som konferansen bør dekke + variasjon i tjenestene, 

som er SKDEs tema og mulig overordnet tema på konferansen  

 

Innspill fra fagrådet: 

- Vi kan endre noe på inndelingen i de fem «klassiske» parallellsesjonene – ikke sikkert at 

disse temaene er behovet nå, jf erfaringer siste års konferanser 

- Andre aktuelle tema for parallellsesjoner kan være feks digitalisering 

- Overordnet tematikk/plenumsinnlegg: 

Covid og pandemi? Koronakommisjonens rapport/erfaringer? Div rapporter og 

publikasjoner begynner å komme for fullt nå, også om helsetjenesten og ulike 

yrkesgrupper under pandemien.  

 

 

 

http://helsetjenesteforskning.org/nordisk-digital-workshop-18-20-mai-2021/
https://research.tuni.fi/sws/nordic-network-2021/


 

 

 

 

- Konsekvensene av pandemien for tjenestene og endring av tjenestene også i en 

normalsituasjon– feks økt digitalisering, digitale konsultasjoner, «unødvendige» 

tjenester m.m. 

- SKDEs rapporter til fagdirektørene om ivaretakelse av «sørge for»-ansvaret 

(helseforetakene) under pandemien. Rapport 1 ligger på SKDEs hjemmeside: 

https://helse-nord.no/Documents/SKDE/SKDE%20Publikasjoner/S%c3%b8rge-for-

ansvaret%20under%20koronapandemien%20%28SKDE%202020%29.pdf  

Rapport 2 som har data tom mars publiseres 30. april. 

- SKDEs Helseatlas 

- SKDE – profilere seg og opplyse om hvem de er og hva de gjør – kunnskapsbaser og 

datarikdom – kilder til data i forskning, også for andre 

- Pakkeforløp 

 

Programkomiteen tar innspillene med i videre planlegging av konferansen 

 

 

05-2021 Eventuelt  

Eventuelt  

- Kort runde om hva vi vet om status i de helsetjenesteforskningsmiljøene som fagrådet 

representerer. Se også http://helsetjenesteforskning.org/forskningsmiljo/ 

- Temaet følges opp i andre møter, og fagrådet kan feks invitere aktuelle miljøer (feks  

(feks registerforskningsmiljøet ved ISM/NTNU) med inn i et fagrådsmøte 

- Saken diskuteres videre i AU 

 

Møteplan 2021 

- Medio/slutten av august 2021, og november 2021 

- Tove doodler datoer i de aktuelle tidsrommene 

https://helse-nord.no/Documents/SKDE/SKDE%20Publikasjoner/S%c3%b8rge-for-ansvaret%20under%20koronapandemien%20%28SKDE%202020%29.pdf
https://helse-nord.no/Documents/SKDE/SKDE%20Publikasjoner/S%c3%b8rge-for-ansvaret%20under%20koronapandemien%20%28SKDE%202020%29.pdf
http://helsetjenesteforskning.org/forskningsmiljo/

