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Referat fra møte i Fagrådet 
 
Tid: 18.november 2016 (1030-1315) 

Sted: Akershus universitetssykehus 
 

Tilstede:  

Jon Magnussen (møteleder), Jan Abel Olsen (på Skype), Hilde Lurås,  
Lise Balteskard, Bodil Landstad, Jan Frich, Tove Klæboe Nilsen 

(koordinator/referent)  
 

Forfall:  

Signe Flottorp, Simon Øverland, Torhild Heggestad, Marianne Storm,  
Pål Mart inussen (koordinator)  

 

 
 

1. Godkjenning av innkalling 
Ingen kommentarer t il innkallingen.  

 

2. Godkjenning av referat fra møte 28.april 2016 
Ingen kommentarer t il referatet. 

Spørsmål om oppfølging av sak 4 – kart legging av midler t il 

helset jenesteforskning.  
 Hilde viser t il HRCS-kart leggingen i RHFene, og lanseringen av HO21 

monitor 28.11.2016 (https://www.helseomsorg21monitor.no/).  HO21 
rådet (v/arbeidsgruppen Effekt ive og lærende t jenester som ledes av 

Hilde) følger opp mht behov for mer detaljert  kart legging. Fagrådet kan 

melde inn via Hilde. 
Oppfølging: Koordinator følger opp saken – presentere oversikt t il neste 

ordinære fagrådsmøte. 
 

3. Evalueringen fra NSG, mai 2016  
Fagrådet tar evalueringen t il etterretning. 
Helse Sør-Øst RHF finansierer nettverket  ut 2018 (hvor det foreslås en ny 

evaluering).  

 Forslag om review-art ikkel eller kronikk om helset jenesteforskning, for å 
markere miljøet? Konklusjon: vi vurderer kronikk t il Dagens Medisin e.l.  

Oppfølging: koordinerende miljø jobber med dette frem mot neste 
fagrådsmøte. 

https://www.helseomsorg21monitor.no/


 

 

 Vi må være obs på at omorganiseringen av Folkehelseinst ituttet 
innebærer at de i større grad enn t idligere har interesser innen 

helset jenesteforskning.  

Oppfølging: Hilde følger opp og snakker med direktøren i FHI om dette.  

 

4. Møter/aktiviteter fra koordinerende miljø i høst  
- Muntlig orientering – Hilde/Tove  

- Presentasjon fra NSG 17.11 med planer vedlegges referatet 

 
5. Store nasjonale forskningsprosjekter  

- Hvordan kan nettverket bidra t il å få realisert  disse?  
- Orienteringer om tre pågående søknader/prosesser  

 

 Presentert av Jan Abel Olsen, Univ. i Tromsø - variasjon i forbruksrater: 
Variasjon i forbruk, og variasjon i utfall. En universitetsst ipendiat på ISM, 

Helsefak, UiT skal jobbe med dette. Samarbeid med Senter for klinisk 

dokumentasjon og evaluering, SKDE (i Helse Nord RHF/UNN HF), 
v/Barthold Vonen. Skal søke Forskningsrådet om større prosjekt, der 

andre regioner også er med. ISM/Helsefak. UiT ansvarlig inst itusjon, SKDE 
samarbeidspart.  

 

Fra diskusjonen i fagrådet: 
Data finnes, og må forskes på. Nasjonal koordinert forskning er 

nærliggende: det kan utvikles en kjerne med forskningsspørsmål som 
partnere i de ulike regionene kan ta videre på sine områder. 

 

Jon: St . Olav interessert i å få opp forskning på register. Andre regioner 
bør kunne koble seg på prosjektet med sine st ipendiater og 

postdoktorer og delprosjekter, med de interessene og fagområdene de 

har. 
 

Oppfølging av Jan Abel:  

o Jobber med søknaden fra 1. februar. Søknad om forskerprosjekt  t il 

Forskningsrådet, HELSEVEL, søknadsfrist  27.april. 

http://www.forskningsradet.no/prognett -
helsevel/Nyhet er/St or_ut lysning_fra_helseprogrammene_i_april_20

17/1254021654946/p1254005461901 

o Skriver 1,5 sider skisse t il fagrådet  med leveranse senest  23.12.2016 
slik at  medlemmene i fagrådet kan start e med sine 

delprosjektsøknader. 
 

 Presentert av Hilde (for Marianne Storm, Univ. i Stavanger): 

pasientsikkerhet, og potensielt forskningsprosjekt nytt sykehus  

o Pågående prosjekt: Safelead – primærhelset jenest en  

o SFF-søknad inne i Forskningsrådet, er t il vurdering trinn to, 
int ervjuer i Forskningsrådet  t idlig 2017 

o Premat ure planer: forskningsprosjekt  i forbindelse med et ablering 

av nytt  sykehus i St avanger. UiS i samarbeid med SUS (St avanger 
Universit etssjukehus) planlegger å søke både regionale og 

nasjonale midler, og ønsker samarbeidspartnere i andre regioner. 

 

http://www.forskningsradet.no/prognett-helsevel/Nyheter/Stor_utlysning_fra_helseprogrammene_i_april_2017/1254021654946/p1254005461901
http://www.forskningsradet.no/prognett-helsevel/Nyheter/Stor_utlysning_fra_helseprogrammene_i_april_2017/1254021654946/p1254005461901
http://www.forskningsradet.no/prognett-helsevel/Nyheter/Stor_utlysning_fra_helseprogrammene_i_april_2017/1254021654946/p1254005461901


 

 

 
 

 Presentert av Hilde (for Pål Martinussen, NTNU) – ledelse 

Søknad om ledelse i sykehus. Sendt  t il Forskningsrådet flere ganger, nå 
sist  t il HELSEVEL med t ittelen Leadership and governance, okt ober 2015.  

God t ilbakemelding men ingen finansiering da. Søknaden gikk ut  fra 
Ahus med Hilde som PI. St .Olav, NTNU og Helse Midt  (Vidar Halst einli, Pål 

Mart inussen, Tone Opdal Mo) delt ok som partnere. Nest e versjon av 

søknaden går ut  fra miljøet  i Helse Midt. I t illegg t il de som allerede er 
med er det  posit ive signaler fra   Monica Rolfsen (Indust riell Økonomi, 

NTNU). I t illegg er planen å bygge ut  prosjektet  med flere partnere.  
 

Fra diskusjonen i fagrådet: 
Pasientsikkerhetsundersøkelsene blant ansatte i alle helseforetak i 
Norge, kan dette også brukes som materiale? 

 

Jan Frich har ansatt en postdoktor som arbeider med lignende 
problemst illinger, og kan være en relevant samarbeidspartner. 

 
 

Diskusjon etter de tre innledningene: 

1. Alle tre er temaer med betydelig helsepolit isk interesse i t illegg t il at det 
er forskningsmessig interessant. 

 
Fagrådets vurderer at disse tre bør være de store felles 

søknadene/prosjektene neste år. 

 
Hilde/Tove foreslår å lage støttebrev fra nettverket som ligger ved alle 

søknader fagrådet vil sert ifisere, etter modell fra MUSS, muskel-skjelett-

nettverket (kopi av slikt  støttebrev fra MUSS delt  ut på møtet).  
 

Oppfølging: Fagrådet støtter opp om at det  gis et stempel i form av et 
brev for disse tre. Fagrådet beslutter at dette innføres som en ordning, 

og ber om at det utarbeides et t ilpasset brev fra vårt nettverk. 

 
 

2. Utarbeide ordning for å få fram andre søknader? 

 
Forslag: 

Bruke noe av nettverkets midler t il små-driftsstøtte t il 
søknadsskrivegrupper /workshops, for å få fram nye store søknader 

mellom flere partnere. 

Vi kan antakeligvis bruke små beløp av nettverkets budsjett fra Helse 
Sør-Øst RHF. Hilde sjekker dette. 

  
 

Oppfølging: 
 Fagrådet vil innføre denne ordningen. 
 Hilde/Tove utarbeider konkret forslag t il søkeordning: 

Kriterier, søkeskjema, distribusjon, søknadsfrist , vurderingsordning. 

 



 

 

 
 

6. Hjemmesiden – planer for denne 
Ny koordinator vil være hovedansvarlig for hjemmesiden, generell 
oppdatering og utbygging.  

 
Fagrådet ønsker disse hovedkategoriene: 

 Bokser med lenker t il:  

o Fagmiljø - begynne med de åtte bak satsingen – profilere disse 
o Konferanser – relevante (men kan være vanskelig – flykt ig 

informasjon) 
o Kurs/forskerskoler (aktuelle: global helse, EPINOR, allmennmedisin, 

kommunale omsorgst jenester) 

o Datakilder - norske i første omgang 
o Prosjektkatalog - HELSEVEL-prosjekter og regionale prosjekter 

 

 Andre forslag: 
o Nyhetsheading – med konferanser for eksempel 

o Lage RSS – nyhetsvarsel – som går ut t il folk?  
 

 

Oppfølging:  
Karin Vassbakk (adm., Ahus), Hilde og Tove har snart møte med 

nettsidedesigneren, og Tove følger opp fagrådets konklusjon. 
 

 

7. Konferansen mars 2017 – innhold, ambisjoner  
 Vi må ha minimum 15 deltakere med paper, maksimum ønsker 50  

 Workshopledere – medlemmene i fagrådet  må være forberedt på å 

st ille opp 
 En del t ing bestemmes etter 15.januar når vi ser påmeldingene og 

antallet abstracts 
 14.desember  - minne om konferansen i alle våre nettverk (vi gjentar 

t idligere utsendinger) 

 Fagrådet ønsker seg oppdateringer mht påmeldinger 
 Konferanseformen er workshops – hindrer ikke at forskere kan dra på 

andre konferanser med presentasjon av revidert versjon av materialet.  

Deltakere kan st ille med halvferdige prosjektforslag/art ikler, og få 
t ilbakemelding på disse. Det publiseres ikke abstract siden det er 

interne wordshops. Dette tydeliggjøres ved neste inforunde om 
konferansen. 

 

Oppfølging: 
 Tydeliggjøring av workshop-konseptet – sendes med påminningen t il 

konferansen. Jan Frich lager t ekst  som vi alle kan bruke.  
 Fagrådsmedlemmene sender info om konferansen t il sine  nordiske 

kolleger 

 Fagrådsmedlemmene sender forslag på innledere t il det åpne 
seminaret (Arr. av NTNU helse i forkant) direkte t il Pål 

 

 



 

 

8. Ny oppnevning medlemmer fagrådet fra 2017  
 Brev t il Helse Sør-Øst RHF sept. 2016 

 Vi følger opp saken mht oppnevning (Tove) 

 Ved færre fagrådsmøter, og et AU, kan fagrådet være større, så vi 
får flere medlemmer fra fagmiljøene? Ev via forslag fra regionene. 

Men må ikke bli for stort 
 Brukermedlem – diskusjon. Fra hvilken gruppe? Pasientorganisasjon 

eller helseledere som skal bruke helset jenesteforskningen? En 

tverrfaglig interesseorganisasjon? Eller Kreftforeningen som har vist  
stor interesse for helset jenesteforskning?  

 
 

9. Opprettelse av AU for fagrådet 
Fagrådet går inn for dette prinsippet . Det var imidlert id enighet om at AU ikke 
må bli et “mini-fagråd”, mer et sekretariat. Regional representasjon ble derfor 

vurdert å være mindre vikt ig. Det ble besluttet å opprette et arbeidsutvalg 

(AU) bestående av: 
 leder i fagrådet  

 nest leder i fagrådet  

 leder koordinerende miljø 

 koordinatorene 

 
10. Møteplan fagrådet 2017 

 Første/konst ituerende møte i t ilknytning t il konferansen i Trondheim mars 
2017: 15.mars kl. 1400-1600  

 Møtedatoer i 2017: 4.mai og 19.oktober  

Tove kaller inn via Outlook. 
 

11. Eventuelt 
 Konferanse i London 16.-19.februar.  

http://www.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/events/International-

Health-Policy-Conference-2017.aspx  

Fagrådet oppfordres t il å delta.  

 Søknadsbehandlingsmøte i HELSEVEL kommende uke (Jon leder 

programstyret) – søknadene fra maifristen. Kunngjøres fort løpende etter 
møtet. 

 3.mars: åpent seminar ved UiO for Terje P. Hagen, 60 år. 
 

 

 

http://www.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/events/International-Health-Policy-Conference-2017.aspx
http://www.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/events/International-Health-Policy-Conference-2017.aspx

