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Referat møte i Fagrådet for helsetjenesteforskning  

 

 

Tid: 29. november kl 1200-1400 

Sted: Teams – innkalling sendt i Outlook tidligere 

 

Fagrådet 

Vidar Halsteinli – leder  

Linda Midttun  

Birgit Abelsen 

Eva Stensland 

Helge Skirbekk 

Marian Ådnanes  

Kjetil Telle 

Frode Fadnes Jacobsen  

Linda Pedersen 

 

 

Koordinatorene 

Hilde Lurås 

Tove Klæboe Nilsen  

 

Forfall 

Marianne Storm - nestleder 

 

 

Også tilstede: 

Petra Pohl, SKDE på sak 13-2021 

Eline Aas, UiO på sak 14-2021 

 

 
  

http://www.helsetjenesteforskning.org/


 

 

12-2021 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 30.08.2021 

Innkalling og referat ble godkjent. 

 

 

13-2021 Helsetjenesteforskningskonferansen 2022 

https://helse-nord.no/arrangementer/helseforskningskonferansen-2022?arrId=0 

Status for planlegging av 2022-konferansen i Tromsø med SKDE v/Eva Stensland og Petra Pohl 

 

Programmet 

Eva presenterte skissen til program som programkomiteen og SKDE har jobbet med. Fagrådet 

ga stor tilslutning til skissen, med små justeringer. 

 

Programkomiteen jobber videre med endelig program ut fra diskusjonen, og dette 

annonseres i nærmeste framtid på konferanseportalen.  Eva/Petra avtaler med Tove. 

 

Arrangementsteknisk 

15. januar – frist for ev avbestilling mot 100% refusjon. En periode etter det: 10% betaling. SKDE 

kontakter hotellet med spørsmål om fristene kan utsettes i lys av den usikre 

pandemisituasjonen. 

 

E-postpåminninger sendes til flere lister og nettverk. SKDE sender ut, Tove sender ut, 

fagrådsmedlemmene sender også ut til sine faglige nettverk. 

Viktig å huske på målrettete invitasjoner til kommunene. 

 

Sende ut tilpasset tekst med oppfordring til å melde seg på til tross for usikkerhet om reiseråd 

og smittesituasjon.  

 

Abstractproblematikk: oppfordre til å melde seg på ved innsending av abstract - 

kommunisere at vi har en inkluderende holdning mht godkjenning av abstract. 

 

Skal vi ha en plan B for avvikling av konferansen gitt at den ikke kan arrangeres fysisk? 

Ikke ennå, vi bør satse på at konferansen holdes. Kan ikke ha dette programmet som 

webinar. Hvis fysisk arrangement blir umulig må vi tenke annerledes, men gjør det først hvis 

det blir aktuelt. 

 

Videre oppfølging 

Nytt møte i fagrådet i januar for å følge opp situasjonen. 

Hilde/Tove følger opp. 

 

 

14-2021 Norsk senter for helsetjenesteforskning – NORCHER 

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/norcher-

helsetjenesteforskning/index.html 

 

Eline Aas, UiO, orienterte om senteret (presentasjonen er vedlagt referatet): 

• Formålet med senteret/prosjektet er å utvikle bærekraftige tjenestemodeller 

innen helse- og omsorgssektoren 

• Har en bevilgning på 25 mill kr i periode 2019-2024) fra Forskningsrådet. 

• Helse Sør-Øst RHF er samarbeidspart, og sentral i initiativet. Det er et samarbeid med 

analyseavdelingen i Helse Sør-Øst RHF. Norcher skal også veilede en del av 

innovasjonsprosjektene i helseforetak som har regionale innovasjonsmidler fra Helse 

Sør-Øst RHF. 

• 9 arbeidspakker med litt ulik innretning. 

• Arbeid mht REK-godkjenning/samtykke for registerdata, ønsket å ha det for flere 

prosjekter samtidig (samme datamateriale og samtykke), men må søke og oppdatere 

for hvert prosjekt. 

• Skal også organisere 2 ph.d.-kurs. 

• Økonomer, statsvitere og statistikere sentrale i forskningen til nå. Norcher diskuterer 

hva de skal satse på framover. En vei er å i større grad kombinere kvantitative studier 

og registerdata med kvalitativ forskning. 

• De ønsker å kommunisere bedre ut de funnene de har.  

 

https://helse-nord.no/arrangementer/helseforskningskonferansen-2022?arrId=0
https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/norcher-helsetjenesteforskning/index.html
https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/norcher-helsetjenesteforskning/index.html


 

 

 

Fra diskusjonen i fagrådet: 

• Mange i fagrådet ønsker velkommen et initiativ for å få endret lovgivingen mht 

godkjenninger for bruk av registerdata, og at dette ikke trenger å søkes om for hvert 

prosjekt. 

• Møtepunkter mellom Norcher og det nasjonale nettverket? Vi er opptatt av mange 

av de samme tingene. Hvordan kan vi gå i tospann? Ønskelig at Norcher synes mer i 

nettverkssammenheng, for eksempel på våre konferanser som er blitt vår 

hovedaktivitet. 

• Eline Aas enig i det, og at de bør være synlige på våre konferanser. De skal oppfordre 

sine tilknyttede forskere til å sende inn abstracter til konferansen i 2022. 

• Også flere andre store forskningsnettverk som kan tenkes linkes til vårt nettverk, for 

eksempel NORCE i Bergen og Regforsk ved NTNU (RegForsk - Registerforskning i 

helsetjenesten - forskning - St. Olavs hospital - NTNU). 

 

 

15-2021 Eventuelt  

Neste møte  

- januar 2022 (avtales på doodle og forberedes av arbeidsutvalget) 

- 16. mars 2022, med middag 15. mars (i forkant av konferansen) 

 

https://www.norceresearch.no/
https://www.ntnu.no/ism/forskning/regforsk#/view/publications
https://www.ntnu.no/ism/forskning/regforsk#/view/publications

