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Referat møte i Fagrådet for helsetjenesteforskning  

 

 
Tid: 30. august kl 0900-1100  

Sted: Digitalt møte - Teams  

 

Tilstede - fagrådet 

Marianne Storm – nestleder 

Linda Midttun  

Marian Ådnanes  

Birgit Abelsen 

Eva Stensland 

Helge Skirbekk 

Linda Pedersen 

Frode Fadnes Jacobsen  

Kjetil Telle (fra 0930) 

 

 

Koordinatorene 

Hilde Lurås (møteleder) 

Tove Klæboe Nilsen  

 

Forfall 

Vidar Halsteinli – leder (forfall til møtet) 

 

 
  

http://www.helsetjenesteforskning.org/


 

 

 

06-2021 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 26.03.2021 

Innkallingen og agenda for møtet ble godkjent. 

Referatet fra forrige møte 26.03.2020 er godkjent tidligere og lagt ut på våre nettsider.  

 

 

07-2021 Helsetjenesteforskningskonferansen 16.-17. mars 2022 

v/ Eva Stensland, SKDE: Status for planlegging av 2022-konferansen i Tromsø. 

Utkast program pr 23.08.2021 lå ved sakspapirene. 

 

Diskusjon og innspill fra fagrådet 

 

Om plenumssesjonene: 

- Dersom det blir reiserestriksjoner, og at plenumsinnleder fra utlandet ikke kan delta 

fysisk, vurderes muligheten for å ha han med digitalt på storskjerm, enten live eller i 

opptak. Fagrådet var skeptisk til digital løsning, spesielt om denne går i opptak. 

- Programkomiteen bør sette opp nok tid til kommentarer etter innlegg i 

plenumsseansen 

- I sesjonen om Covid-19 er det viktig å få fokus på hvordan det jobbes i de 

kommunale tjenestene, og forskningsresultater derfra. FHI (v/Kjetil) bør kunne ha et 

ansvar for de kommunale tjenestene, mens Omsorgssentrene (v/Frode) bør kunne 

si noe om sykehjemmene under pandemien.  

- SKDEs rapport om spesialisthelsetjenesten er en god ide å trekke fram   

 

Om parallellsesjonene: 

- Ønske om en til parallellsesjon dag 1, det er der diskusjonene foregår 

- Enighet om at plenumssesjon ettermiddag dag 1 utgår, og flyttes til dag 2, samt at 

deler av den eventuelt tas inn i en parallell. 

- Vi ender da på 4 x 1,5 timer med parallellsesjoner 

- Ulike tradisjoner mellom medisinere og økonomer/samfunnsvitere/andre. Mulighet 

for å ha paralleller med forskjellig tilnærming – enten ferdige resultater med korte 

framlegg, eller uferdige prosjekt med lengre tid til presentasjon og tid til 

tilbakemeldinger og diskusjon.  

- I invitasjon til innsending av abstract:  

o Deltakerne bes krysse av for hvor lang tid de ønsker! 

o Vi ber de tydeliggjøre hva som ønskes tilbakemelding på fra eget framlegg 

- Muligheter for å delta med poster – diskutert i programkomiteen. Fagrådet   

anbefaler å informere om det som en mulighet om det kommer (for) mange 

abstract. 

- Fagrådet ga innspill på andre tema til parallellsesjonen, som anses som like mye 

eller mer relevante tema. Hilde utarbeider et forslag til temaer på bakgrunn av 

innspillene i møtet og sender til programkomite og arbeidsutvalg til vurdering.  

- Fagrådet vil bli spurt om å ta ansvar for vurdering av innsendte bidrag og lede 

parallellsesjoner på konferansen 

 

Annet: 

- Praktiske ting diskuteres videre i komiteen (frister m.m. – og arr.tekniske spm) 

- Avholde fagrådsmøte i forbindelse med konferansen – det foreslås møte på 

morgenen dag 1, og felles middag kvelden før (15.mars) 

 

Konklusjon 

Eva og programkomiteen tar innspillene med i videre arbeid og justerer programmet.  

 

 

08-2021 Søkemuligheter helsetjenesteforskning 

v/ Kristin Andersen, spesialrådgiver i offentlig sektor, Forskningsrådet 

 

Hvor står feltet helsetjenesteforskning, og hvor satses det? Nasjonalt og internasjonalt. 

Presentasjonen sendt ut til rådsmedlemmene under møtet. 

 

 

 



 

 

Momenter/spørsmål: 

Arrangementsstøtte – muligheter fra Forskningsrådet?  

Satt av årsbeløp på 3,5 MNOK i løpende utlysning og behandling av søknader. 2021-midlene 

er brukt opp.  

Tips – sende søknad tidlig i 2022. Kontaktperson: Anila Nauni. 

 

Midler til helsetjenesteforskning fra Forskningsrådet? 

120 MNOK i året fra HOD til helsetjenesteforskning, og noe fra andre dep.  

HELSEVELs budsjett ca 220 MNOK.  

 

Til info fra koordinatorene: RHFenes årsrapport for 2020 oppgis at de bruker ca 56 MNOK til 

helsetjenesteforskning – jf tabell 7 i nøkkeltallskapitlet – gjennomsnitt på 5% av midlene for de 

fire regionene. Store forskjeller mellom regionene. 

 

Samarbeid med RHFene?  

Ja, men ikke koordinerte forskningsutlysninger. 

Forskningsrådets prioriteringer ligger i porteføljeplanen for helse. 

 

Internasjonalt – status: 

Få norske aktører som er koordinatorer i prosjekter i helse. 

EU ikke bare en ting – tre pilarer. 

Fagrådet inviteres med til å delta i referansegruppe med Forskningsrådet. 

 

Nasjonalt:  

Porteføljeplanen for helse i Forskningsrådet revideres, og skal ut på høring. Noen aktører har 

vært i innspillsmøter allerede. Høringsutkast publiseres i desember 2021, med frist for innspill i 

februar 2022. 

 

 

09-2021 Dialog med Forskningsrådet 
Generell diskusjon med Kristin Andersen samt i fagrådet: 

Kan fagrådet brukes aktivt av Forskningsrådet i ulike saker? 

 

• Vi inkluderer Forskningsrådet ved Kristin Andersen på epostlisten til nettverket 

• Referansegruppe for partnerskapet med EU, der Forskningsrådet ser på muligheten for 

å ta med noen fra nettverket /fagrådet  

• Fagrådet/koordinatorene kan også brukes er uformelt, og Andersen kan ta kontakt 

med enkeltpersoner 

 

Konklusjon: 

• Fagrådet takker for en interessant presentasjon og invitasjon, som fagrådet er veldig 

positiv til. Hilde og Tove følger opp invitasjonen med Kristin Andersen og involverer 

fagrådet når det blir klart hva dette innebærer, og hvordan vi blir involvert og kan 

bidra inn mot Forskningsrådet.  

 

 
10-2021 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

Tove orienterte om høringsprosessen og innspillsmuligheter – åpen høring fra 

Kunnskapsdepartementet. 

 

Konklusjon: 

Fagrådet ønsker å gi høringsuttalelse innen 10. september. Hilde ber om innspill fra de ulike 

institusjonene og koordinerer en eventuell høringsuttalelse. 

 

 

11-2021 Eventuelt 

Neste møte november – Tove doodler. 


