
NYHETSBREV I - 12. januar 2021 
Før, under og etter pandemien: Hvilken lærdom kan spesialist- og 

kommunehelsetjenesten ta med seg fra samhandlingen om covid-19? 

Hi alle i styrings- og referansegruppen for prosjektet 

Da er vi i gang med et nytt år – som på flere områder har fått en dramatisk start. Covid-

pandemien brer om seg, og USA har rekordhøye tall med nesten fire hundre tusen døde. I 

Norge er vi bedt om å ta et ekstra tak for å få ned økende smittetall – og vi er nesten tilbake 

til de dramatiske dagene 12. mars 2020 da landet vårt vart lukka ned.  USA er ikke bare hard 

ramma av pandemien. Hendelsen i USA 6. januar med invasjon kongressbygningen er 

dramatisk å være vitne til. Med mine sterke bånd til USA føler jeg dyp sorg – men er ikke 

overasket at dette skjer. Over år har vi sett og opplevd den dype splittelsen mellom ulike 

folkegrupper, mellom by og land og mellom demokrater og republikanere. Fattigdommen 

brer om seg. Naboer, mennesker vi kjenner og er venner med, skaffer seg våpen for å 

forsvare seg og sin familie. Mitt inderlige håp er at fornuften og demokratiet i USA vil seire til 

slutt – men det vil ta tid. Tilbake til oss og vårt arbeid med COV-19 prosjektet:  

1. Prosjektgruppa jobber med utformingen av en detaljert prosjektplan for de tre 
arbeidspakkene/hovedprosjektet. Prosjektplanen skal registreres og godkjennes av 
HMR sitt interne godkjenningssystem1. Målsettingen er at vi skal komme i gang med 
intervju/datainnsamling i februar d.å. 

2. Sammen med forskingssjefen i Helse Møre og Romsdal (HMR) er det bestemt at 
professor Egil Kjerstad og NORCE (Bergen) skal fronte en søknad til Forskingsrådet 
(FR) med frist 10. februar 21. Søknaden blir definert som en arbeidspakke 4 (WP4) til 
vårt prosjekt (heretter definert som hovedprosjektet). NORCE vil stå som søker og 
prosjektansvarlig, og med aktørene i hovedprosjektet som aktuelle partnere.  Roar 
Amdam, Høgskulen i Volda (HiVolda), Odd Jarle Veddeng HMR og jeg (BKTeige) vil gå 
inn som aktive medarbeidere i skrivegruppen. Erlend Vik, Høgskolen i Molde 
(HiMolde) vil kunne kommentere på tekst. Det er kort tid til søknadsfristen så det er 
ikke mulig rent praktisk å sende tekst rundt på omgang i prosjektorganisasjonen vår. 
Etter hvert som skriveprosessen går framover vil vi komme tilbake med forespørsler i 
fht partnerskapsavtaler/underskrifter mm. Totalt blir det søkt inntil 12 millioner over 
tre år. Hovedfokus vil være borgeren (pasient, pårørende, helsepersonell). 

3. Høgskulen i Volda har varsla at de stiller med mer forskerkompetanse i prosjektet.  
Dette er dosent Alf Roger Djupvik.  

4. Tidligere fagdirektør i HMR, Odd Jarle Veddeng, har takka ja til en deltidskontrakt og 
er fra dags dato aktivt medlem i prosjektgruppen – foreløpig fram til sommeren 21. 
Med sin faglige bakgrunn som lege, doktorgradsholder og som leder på ulike nivå i 
HMR siden starten av spesialisthelsetjenesten sin tilblivelse, har han kunnskap og 
erfaring som er helt unik i fht prosjektet.  

5. Som avtalt i møtet 16. desember 2020 er vi i ferd med å utarbeide forslag til møte- og 
medieplan for prosjektet. I og med at vi har noen løse tråder – spesielt i fht 

                                                           
1 https://helse-mr.no/fag-og-forsking/forsking-og-innovasjon/forskingsstotte/dac-godkjenning-av-
forskingsprosjekt 



forhandlinger med HiVolda om å få inn en doktorgradskandidat til prosjektet – vil vi 
ikke kunne legge fram en fullverdig plan før vi har fått endelig svar fra Volda. Medie- 
og møteplanen skal diskuteres i møte med prosjektgruppen 14. januar, og vi sender 
kopi til dere i etterkant.   

6. Vi planlegger et webinar/felles møte med styrings- og referansegruppen i løpet av 
februar/begynnelsen på mars. Vi vil komme tilbake med dato og tidspunkt (etter 
innlevering av søknad FR). Vi vil da ha på plass de fleste detaljene for hovedprosjektet 
samt at vi kan gi en detaljert orientering om søknaden til FR. 

7. Prof. Marit Kvangarsnes, som er aktiv forsker i delstilling i prosjektet, har varslet at 
hun prøver å rekruttere masterstudenter som kan gå inn og gjøre avgrensa studier i 
fht hovedprosjektet.  

8. Under finner dere en oppdatert oversikt over arbeidskraften vi har i prosjektet så 
langt.  

9. Per dato har vi ikke nok forskerressurser, og det jobbes mellom annet med et 
samarbeid med NAV M&R om å knytte til oss en arbeidsledig student eller to som 
kan gå inn som forskingsassistenter.   

10. Vi jobber med å skaffe flere økonomiske ressurser til prosjektet (for å kunne få inn 
mer forskerkompetanse). Vi kommer tilbake med detaljer om dette. 
 

Institusjon Deltakere Rolle/stillingsstørrelse i prosjektet 

HMR Berit Kvalsvik Teige (BT)  50 % bet. av prosjektet. 50% bet. av HMR.  
Ph.D./Prosjektleder/forsker, forskingsrådgiver 

 Lena Waage Nestleder prosjektet. Samhandlingssjef.  

 Dag Arne Lihaug Hoff Udefinert deltakelse i prosjektet.  
Forskingssjef, amanuensis NTNU, overlege, forsker 

 Marit Kvangarsnes 10 % HMR  
Professor, forsker, forskingsrådgiver HMR 

 Anne Strand Alfredsen Larsen Udefinert deltakelse i prosjektet 
Ph.D-student NTNU, prosjektmedarbeider  

 Odd Jarle Veddeng Inntil 20 % stilling i prosjektet tom juli 2021 
MD, Ph.D. Tidligere fagdirektør HMR 

Brukerutvalget 
HMR 

Asle Giske 10% stilling som forskingsmedarbeider 
Brukerrepresentant  

HiVolda   

 Roar Amdam 20% betalt av prosjektet. Professor. Ev hovudrettleiar 
phd.kandidat. 

 Alf Roger Djupvik Uavklart 
Dosent, forsker 

HiMolde   

 Erlend Vik 20 % bet av prosjektet 
Ph.D/amanuensis. 

 Tonje Hungnes Aktuell fra høsten 2021 
Ph.D., amanuensis  

NTNU Marit Kvangarsnes Bruk av egen forskningstid NTNU 
Professor fakultet medisin og helsevitenskap 

 Dag Arne Lihaug Hoff  Bruk av egen forskningstid 
Amanuensis fakultet medisin og helsevitenskap 

NORCE Egil Kjerstad Professor/UiB/Norce. Ansvar WP4  til FR feb. 21 

 

Vh prosjektgruppa v/Berit K. Teige   


