
Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten  

1 

 

Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i 
spesialisthelsetjenesten 

 

Heldagsseminar onsdag 16. november 2022 kl. 10-15 
 

Hvordan kan sektorene samarbeide for at vi på best mulig måte skal 

 møte fremtidige kriser med akutt behov for klinisk forskning? 

 følge opp Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 
 

 

Sted: Radisson Blu Trondheim Airport Hotel 

 

10.00 - 10.10 Åpning 
Siv Mørkved, ass. fagdirektør i Helse Midt-Norge, leder NSG  

  
10.10 - 10.40 Læringspunkter fra forskning i krisetid: Hvordan fikk vi til god og treffsikker klinisk 

forskning på kort tid da pandemien traff oss?  
Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet 

  
10.40 – 11.00 Case «Dyktige fagfolk og godt samarbeid ga ny koronatest i rekordfart» 

Magnar Bjørås, professor, NTNU 
  
11.00 – 11.10 Pause 
  
11.10 -11.30 Case «Utbruddet av campylobacter på Askøy i 2019»   

Guri Rørtveit, professor, Universitetet i Bergen  
  
11.30 – 11.45 Hvilken betydning har et sterkt sektorsamarbeid innen forskning i en krisesituasjon?  

Erlend B. Smeland, direktør forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus 
HF og Ivar P. Gladhaug, dekan, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo  

  
11.45 – 12.30 Lunsj 
  
12.30 – 13.00 Paneldiskusjon og spørsmål 

Björn Gustafsson, fagdirektør forskning, Helse Midt-Norge RHF 
  

13.00- 13.15 Hvordan jobber sektorene sammen for mer klinisk forskning?  
Marianne van der Wel, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

  
13.15 – 13.30 Informasjon om NorTrials 

Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge og Øystein Krüger, avdelingsdirektør     
forsking og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF 
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13.30 – 13.45 Hvordan kan kunstig intelligens bidra inn i klinisk forskning? Samarbeid mellom 
sektorene gjennom Senter for pasientnær kunstig intelligens 
Gunbjørg Svineng, dekan ved Det helsevitenskaplige fakultet, Unversitetet  i Tromsø og 
Tove Klæboe Nilsen, forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

13.45 -13.55 Pause 
13.55 – 14.20 Mer persontilpasset medisin øker behovet for kliniske studier og samarbeid mellom 

sektorene 
Hege Russness, leder for Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin 

  
14.20 – 14.50 Paneldiskusjon og spørsmål   

Björn Gustafsson, fagdirektør forskning, Helse Midt-Norge RHF 
  
14.50 – 15.00 Oppsummering og avslutning  

Siv Mørkved, leder NSG 

 

Seminaret er åpent for alle interesserte. Påmelding skjer via Påmelding til seminar NSG, Helse Midt-
Norge (ntnu.no). Påmeldingsfrist er 10. oktober 2022. 
 
Spørsmål kan rettes til samarbeidsorganet@helse-midt.no 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ntnu.no%2Fmachform%2Fview.php%3Fid%3D1214648&data=05%7C01%7CSamarbeidsorganet%40helse-midt.no%7C09c967b146e047b233ee08da7eb48c1f%7C92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7C0%7C0%7C637961611154046160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6fspC3swLrfXScK1AcwB%2B7%2B%2BLYAto4IF1aixOClHSH0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ntnu.no%2Fmachform%2Fview.php%3Fid%3D1214648&data=05%7C01%7CSamarbeidsorganet%40helse-midt.no%7C09c967b146e047b233ee08da7eb48c1f%7C92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7C0%7C0%7C637961611154046160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6fspC3swLrfXScK1AcwB%2B7%2B%2BLYAto4IF1aixOClHSH0%3D&reserved=0
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