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FAGRÅDET pr 17.11.2016
• Jan Abel Olsen, UiT (leder)
• Lise Balteskard, UNN
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• Torhild Heggestad, Helse Bergen
• Jon Magnussen, NTNU (nestleder)
• Bodil Landstad, Helse Nord-Trøndelag
• Jan Frich, UiO
• Hilde Lurås, Ahus
• Simon Øverland, Folkehelseinst.
• Signe Flottorp, Folkehelseinst.

KOORDINERENDE MILJØ
•
•
•
•

Hilde Lurås (leder)
Pål Gulbrandsen
Fredrik A. Dahl
Jorun Rugkåsa

KOORDINATORER:
• Tove Klæboe Nilsen (60 %), fra
1.8.16
• Pål Martinussen (20 %)

Status og planer (høst 2016-vår 2017)
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Helse Sør-Øst RHF har videreført nettverket etter NSGs anbefaling
31.august: møte med forskningsledelsen i Helse Sør-Øst RHF
27.oktober: erfaringsutveksling med MUSS-nettverket
28.oktober: seminar om helsetjenesteforskning (HØKH og
nettverket) for forskningsledelsen i Helse Sør-Øst RHF
17.november: presentasjon for NSG
18.november: fagrådsmøte
Ny oppnevning av medlemmer til fagrådet fra 2017 (HSØ)
Etablering av arbeidsutvalg for fagrådet (sak til fagrådet)
8.mars 2017: RHFenes strategigruppe?
14.-15.mars 2017: forskningskonferanse i samarbeid med NTNU
mai 2017: ny presentasjon for NSG
1.juni 2017: innlegg på det nasjonale dekanmøte i medisin

18. november 2016

•31.august: Hilde/Tove møter Helse Sør-Øst RHF

18. november 2016

Konferansens innretning tar utgangspunkt i forslaget fra skrivegruppen:
STYRKE OMFANG OG KVALITET PÅ NORSK HELSETJENESTEFORSKNING MED
VEKT PÅ FØLGENDE FEM OMRÅDER

1.
2.
3.
4.
5.

Kvalitet og pasientsikkerhet
Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling
Behov og brukermedvirkning
Styring og ledelse av og i helsetjenesten
Fordeling, organisering og finansiering av tjenester

KONFERANSEN VIL HA EN TVERRFAGLIG OG FLERFAGLIG INNRETNING

Overordnet strategi

•Nettverket skal ha merverdi
for forskere
•Nettverket skal bidra til
resultater for
beslutningstakere, tjenestene
og pasientene
18. november 2016

Planer for nettverket
• Ettårsperspektiv
– bygge ut nettsidene, inkludert synliggjøre eksisterende datakilder for
helsetjenesteforskning
– bidra til mer søknadssamarbeid mellom forskere
– jobbe for å få helsetjenesteforskning som aktuelt tema i flere
utlysninger

• Treårsperspektiv: hvor skal vi være i 2018?
– skapt gode møteplasser for helsetjenesteforskere - og for brukere av
helsetjenesteforskning
– er i front på brukermedvirkning
– bidratt til flere og større helsetjenesteforskningsprosjekter i Norge
– bidratt til mer internasjonalt samarbeid og flere komparative studier
– bidratt til spleiselag mellom aktører som finansierer forskning

18. november 2016

Andre insentiver og virkemidler som vil styrke omfang
og kvalitet på norsk helsetjenesteforskning
• HELSEVEL programmet i Forskningsrådet
• Nasjonalt arbeid for bedre infrastruktur for tilgang til dataregistre,
inkludert kvalitetsregistre (HO21)
• Satsing på forskning i, om og med kommunene (HO21)
ANDRE VIRKEMIDLER:
• Kombinerte stillinger (HO21)
• Unngå en fragmentert tildeling av midler til prosjekter som
dupliserer hverandre, ikke er gjennomførbare, og ikke holder god
nok kvalitet (HO21)
• Strategiske dialogmøter om felles forskningsspørsmål (HO21)
• Forskningsbasert evaluering av reformer og endringer (HO21)
• Få sterke fagmiljø innenfor samfunnsfag, humaniora, teknologi m.m.
interessert i helse- og helsetjenesten
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Spørsmål og svar…
•
•
•
•
•
•

Retningen så langt….
Hvordan går vi videre….
Arbeidsform….
Alliansepartnere….
Samarbeidspartnere…
Virkemiddelapparatet…..

http://helsetjenesteforskning.org/

Møte i NSG 17.11.2017

