
 

 

NYHETSBREV  - 16. mars 2022 
Før, under og etter pandemien: Hvilken lærdom kan brukere, spesialist- og 

kommunehelsetjenesten ta med seg fra samhandlingen om covid-19? 

 

Kjære alle i styrings- og referansegruppa for prosjektet! 

Her er en kort oppdatering om fremdriften i forskningssamarbeidet knyttet til covid-19 

pandemien. Som kjent ble forskningssamarbeidet etablert som en følge av at pandemien 

rammet verden og Norge vinteren 2020. Ingen kunne da forutse varigheten på pandemien 

og at den fortsatt er gjeldende nå i 2022, men som har gått over i en ny fase. Når en så vidt 

øynet håp om en mer «normal» hverdag med gjenåpning av samfunnet, erstattes 

pandemikrisen med en annen krise. La oss inderlig håpe at konflikten løses og at Ukraina kan 

bevare sin selvstendighet.  

 

Under følger en kort status for de ulike delprosjektene: 

Delprosjekt 1: Samarbeidsstruktur  

Prosjekttittel: Før, under og etter covid-19. Utvikling av samarbeidsstruktur på tvers av 

kommuner og helseforetak og som fremmer strukturens institusjonelle legitimitet. 

Ansvarlig:  Lena Bjørge Waage, spesialrådgiver HMR og Ph.D stipendiat Høgskulen i Volda. 

Veiledere: Roar Amdam professor Høgskulen i Volda (hovedveileder), Jon Magnussen 

professor NTNU Trondheim. I tillegg har Alf Roger Djupvik som er dosent ved Høgskulen i 

Volda deltatt under datainnsamling.  

Artikkel  Tema  Design/metode Status/fremdrift 
1 Samarbeidsstruktur før/under 

pandemien  
(2012-2021) 

Hermeneutisk, 
narrativ 
litteraturstudie 

Arbeid med utforming 
artikkel pågår  

2 Samarbeidsstruktur før/under 
pandemien  
(2012-2021) 

Hermeneutisk, 
fenomenologisk  
Individuelle intervju  

Gjennomført  
Intervju. 
Arbeid med  artikkel 
høst-22 

3 Samarbeidsstruktur før, under og 
etter pandemien  
(2012-2022) 

Hermeneutisk 
fenomenologisk  
Individuelle intervju  

Starter med dette 
arbeidet vinter- 23  

 

 

 

 



 

 

Delprosjekt 2: Krisesamarbeid  

Prosjekttittel: Kriseplanlegging og krisesamarbeid i møte med Covid-19 pandemien. 

Ansvarlig: Erlend Vik, førsteamanuensis Høyskolen i Molde. I tillegg deltar Tonje Hungnes 

førsteamanuensis ved Høyskolen i Molde, Odd Jarle Veddeng spesialrådgiver HMR og Sølve 

Mikal Krekvik Nerland statsviter og førsteamanuensis Høyskolen i Molde (f.t. permisjon). I 

tillegg har delprosjektet også hatt med Asle Giske som brukerrepresentant.  

Datainnsamlingen for prosjektet er gjennomført. Masterstudent Daniel Ingebrigtsen Thorvik 

arbeider med det kommunale planverket som er samlet inn, og skal skrive sin 

masteroppgave med utgangspunkt i dette.  

Vi har hatt samarbeidsmøter med forskingsprosjektet POLYGOV (Crisis Management In A 

Polycentric Nordic Local Democracy: Different Governance Structures – Different Results?), 

som skal sikre et nettverk på tvers av ulike samfunnsvitskaplege prosjekter som jobber med 

problemstillinger knyttet til pandemien.  

 

Artikkel  Tema  Design/metode Status/fremdrift 
1 Kommuneoverlegens rolle 

under pandemien  
Under utforming Gjennomført 

individuelle intervju 
 
Arbeid med artikkel 
pågår 

    

  

Delprosjekt 3: Brukermedvirkning 

Prosjekttittel: Samhandlende brukermedvirkere på systemnivå før, under og etter 

pandemien. 

Ansvarlig: Grunnet sykmelding (prosjektleder) vil Anne S.A. Larsen ta over prosjektledelsen 

av både hovedprosjektet og delprosjekt 3 etter at hun har disputert 4.april i år. Anne har i 

regi av Helse Møre og Romsdal blitt formelt ansatt i prosjektet i en 50 prosent stilling.  

Vi ønsker Anne lykke til med disputasen!   

Delprosjektet er også så heldig å ha fått inn et nytt medlem, Elise Kvalsund Bårdsgjerde, som 

disputerte med avhandlingen sin Perceptions of patient participation in the myocardial 

infarction pathway among patients and healthcare professionals 10.mars v/NTNU. 

Vi gratulerer så mye!    

Anne og Elise vil står som hovedforfattere på første artikkel som er under arbeid. Denne har 

foreløpig arbeidstittel: Eit brukarutval si rolle i koronapandemien.  

I tillegg deltar Marit Kvangarnses, professor NTNU, Odd Jarle Veddeng, Ph.D./spesialrådgiver 

HMR og Berit Kvalsvik Teige, Ph.D/forskningsrådgiver HMR i arbeidet med artikkelen.   



 

Så snart disputaser er unnagjort, vil prosjektgruppen møtes for å diskutere videre detaljer 

for delprosjekt 3.  

Artikkel  Tema  Design/metode Status/fremdrift 
1 Eit brukarutval si rolle 

i koronapandemien 
Under utforming Gjennomført 

individuelle og 
fokusgruppeintervju 
 
Arbeid med artikkel 
pågår 

    

 

 

 

Vi planlegger nytt møte i styrings- og referansegruppa tentativt ila mai/juni-22. 

Møteinnkalling blir sendt ut snarlig.  

 

 

Se ellers vår nettside: Forskingssamarbeid om covid-19 - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)  

 

 

 

 

På vegne av prosjektgruppa!  

 

Med vennlig hilsen  

Lena Bjørge Waage  

 

  

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forskingssamarbeid-om-covid-19

