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De siste årene har vi presentert en del av den
forskningen som gjøres ved Rokkansenteret i
Bergen. Her er et av de mest spennende akadamiske forskningsmiljøene i Norge. En rekke
sykepleiere har også tatt sine masteroppgaver
her. En drivkraft i dette arbeidet har vært Haldor
Byrkjeflot. Et av de viktigste prosjektene i forhold til helse er det såkalte POLIS. Det er både
en nettside og et forskningsseminar der
Adm.org-instituttet og andre institutter ved
Universitetet i Bergen, Rokkansenteret,
Høyskolen i Bergen og Helse Bergen samarbeider. På nettsiden presenteres nyheter, forskning
og masteroppgaver omkring politikk, ledelse og
organisasjon i spesialiserte kunnskapsorganisasjoner, med spesiell vekt på helsevesenet.
POLIS-seminaret har flere formål. Noen ganger
er det brukt eksterne forskere eller bidragsytere
fra praksisfeltet, forøvrig kommer bidragene fra
forskere og studenter i tilknytning til prosjektene Autonomy, Transparency and Management
– reform dynamics in healthcare finansiert av
NFR, og Omstilling og Ledelse i helseforetak
finansiert av Helse Vest, LIHCOM finansiert av
NFR og KnowAndPol finansiert av EU. Høsten
2007 skal særlig nettverksseminaret i Molde
trekkes frem.

POLIS – Vest Nettverkseminar i Molde
Rektor Solfrid Vatne ( bildet ) ved Høyskolen i
Molde var en av innlederne da både forskere,
studenter, byråkrater og sykehusdirektører var
samlet på Høyskolen i den vakre vestlandsbyen
de siste dagene i september. Dette var det fjerde
nettverkseminaret som POLIS – Vest har arrangert. I tillegg til høyskolen var Helse Nordmøre
og Romsdal medarrangør. POLIS Vest- samarbeidet tar sikte på å utvikle et mer målrettet program for forskning og undervisning omkring
organisasjon og ledelse i Spesialisthelsetjenesten.
Dette er en satsing der utdanningsinstitusjoner,
forskningsinstitusjoner og helseforetak i helseregionene Helse Vest, Helse Midt og Helse Sør
inngår. Tema for årets seminar var blant annet
organisasjons- og ledelsesutvikling i sykehus. Et
nesten fullsatt auditorium tydet på stor interesse. Fra flere av de deltakende praktikere og ledere
ble det lagt stor vekt på viktigheten av at forskere
innen samfunnsfagene og organisasjonsvitenskap, årlig kunne utveksle erfaringer gjennom
denne typen seminarer. Ubeskjedent vil vi også
trekke frem at tidsskriftet Sykepleielederen i plenum ble trukket frem som et viktig organ for å
formidle denne type forskning i møtestedet
mellom praksis og akademia. Tidsskriftet har de
siste årene også hatt en viktig plass på nettsiden
til POLIS; www.polis.no.
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