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DEN FØRSTE NASJONALE KONFERANSEN 
I HELSETJENESTEFORSKNING
 14. og 15. mars 2017, Trondheim

Helsetjenesten er i stadig endring, med stort behov for ny 
kunnskap. En slik grad av dynamikk utfordrer også helsetjenest-
eforskningen. Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, 
fi nansiere og levere helsetjenester er viktig for å sikre en god ut-
vikling. I dag foregår det helsetjenesteforskning en rekke steder 
i Norge, men miljøene er små, lite koordinerte og for en stor del 
er forskningen basert på kortsiktige prosjektbevilgninger. Det 
er dessuten en utfordring å knytte forskningen tettere til klinisk 
virksomhet i sykehusene og i kommunene. 

Vi ønsker å fremme helsetjenesteforskningen og -miljøene ved å 
skape en faglig arena med rom for nettverksbygging. Med denne 
konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for 
forskere, stipendiater og andre interesserte. 

Konferansen er tverrfaglig og arrangeres av Nasjonalt nettverk 
for helsetjenesteforskning (http://helsetjenesteforskning.org/) 
i samarbeid med NTNU Helse (https://www.ntnu.edu/health). 
I forkant av konferansen, 14.mars, arrangerer NTNU Helse et 
åpent seminar (program kommer senere).

Som en egen integrert del av konferansen arrangeres det en 
nordisk workshop for å etablere et nordisk nettverk for forskning 
på helsepolitikk, helseledelse og helsetjenester. 
 

Konferansen vil ha fokus på fem sentrale områder
1. Kvalitet og pasientsikkerhet
2. Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling
3. Behov og brukermedvirkning
4. Styring og ledelse av og i helsetjenesten
5. Fordeling, organisering og fi nansiering av helsetjenester

Programkomiteen ønsker velkommen alle abstracts innenfor 
disse problemstillingene. Konferansen legges opp som work-
shops, der deltagerne kommenterer hverandres arbeider. 

Fristen for abstracts er 15. desember 2016. Vennligst send ditt 
abstract (maks. 300 ord) til: paal.martinussen@svt.ntnu.no

Konferansen arrangeres i Trondheim, på hotell Scandic Solsiden 
(link: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/
scandic-solsiden)

Påmelding til konferansen  
https://ntnu.wufoo.com/forms/z1twexqz1tp00vl/

Program 14. mars
12.00-13.00  Lunsj og registrering

13.00-13.10  Velkommen 
 v/dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU, 
 Björn Gustafsson

13.10-14.00  «Utfordringer i nordisk helsetjenesteforskning» 
 v/Karsten Vrangbæk, professor ved Institut for  
 Folkesundhedsvidenskab og Institut for 
 Statskundskab, Universitetet i København 

14.00-14.15  Kaffepause 

14.15-16.00  Workshops

16.00-16.15  Kaffepause

16.15-18.00  Workshops

19.30  Konferansemiddag

Program 15. mars
08.30-09.30  «Tallenes klare tale: variasjon i forbruksrater 
 uttrykt ved helseatlas»
 Barthold Vonen, direktør for Senter for klinisk
 dokumentasjon og evaluering (SKDE) og professor 
 i Helsetjenesteforskning på Institutt for 
 samfunnsmedisin, UiT

09.30-09.45  Kaffepause

09.45-12.30  Workshops

12.30-12.45  Kaffepause

12.45-13.00  Avslutning 
 v/leder for koordinerende miljø for den nasjonale 
 satsingen på helsetjenesteforsning; avdeling for 
 helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus  
 universitetssykehus, Hilde Lurås

13.00-14.00  Lunsj og hjemreise

Programkomite
Pål E. Martinussen, Institutt. for sosiologi og statsvitenskap, 
NTNU / Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus 
universitetssykehus HF

Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF/ Avdeling for helsetje-
nesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF

Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, UiO

Torhild Heggestad, Seksjon for helsetjenesteutvikling, Helse 
Bergen HF

Magnus Steigedal, Institutt for kreftforskning og molekylær 
medisin, Det medisinske fakultet / Leder for NTNU Helse, NTNU

Torleif Ruud, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, 
Institutt for klinisk medisin, UiO 

Barthold Vonen, direktør for 
Senter for klinisk dokumentasjon 
og evaluering (SKDE) og professor 
i Helsetjenesteforskning på Insti-
tutt for samfunnsmedisin, UiT

Karsten Vrangbæk, professor ved 
Institut for Folkesundhedsviden-
skab og Institut for Statskundsk-
ab, Universitetet i København 



Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning skal være et sted 
for forskere og de som anvender forskningsbasert kunnskap. 
Nettverket vil bidra til å fremme helsetjenesteforskning som 
beslutningstakere og helsepersonell fi nner nyttig og anvendbar.
For mer informasjon: www.helsetjenesteforskning.org 

NTNU Helse er et av NTNUs fi re tematiske satsingsområder. 

NTNU Helse skal gi innovative løsninger på komplekse 
helseutfordringer og legge til rette for tverrfaglige 
forskningssamarbeid med en tydelig teknologisk profi l.

For mer informasjon: www.ntnu.edu/health
Kontakt NTNU Helse: contact@health.ntnu.edu

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning
Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Web: www.helsetjenesteforskning.org
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