Seminar og workshop 11.oktober 2007
Torsdag 11.oktober ble det arrangert heldagsseminar i regi av ATM- prosjektet på
Rokkansenteret med temaet ”Kunnskap og politikk i helsetjenesten” i forbindelse med EUprosjektet ”KNOWandPOL”. Norge er ett av åtte land i Europa der kunnskapsgrunnlaget for
beslutningene i skole- og helsepolitikken skal utforskes og sammenlignes. Rokkansenteret ved
Haldor Byrkjeflot er partner i prosjektet hvor Norsk institutt for by og regionsforskning
(NIBR) og Høgskolen i Østfold også inngår.
Seminaret ”Kunnskap og politikk i helsetjenesten” var todelt. Første del av seminaret var
gjesteforelesninger og åpent for inviterte gjester, mens andre del var en lukket sesjon hvor
kunnskapsutveksling mellom forskere ved Rokkansenteret, Universitetet i Uppsala og
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet var sentralt.
Haldor Byrkjeflot åpnet og aktualiserte tema for dagen ved å blant annet trekke fram en ny
masterstudie fra ATM- prosjektet som omhandler Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenester sin rolle i det norske helsevesenet (se Aakre 2007). Videre besto seminaret i tre
gjesteinnlegg med ulik tilnærming i forhold til temaet.
Helge Ramsdal fra Høgskolen i Østfold, som også er leder av den norske
forskerteamet innenfor ”KNOWandPOL”, holdt et innlegg med tittelen: ”
Kunnskap og politikk i helsetjenesten; opptrappingsplanen for psykiatrien”. I
innlegget fokuserte han på hvordan psykiatritjenestene er preget av to ulike
kunnskapsparadigmer, noe som vanskeliggjør både samordning internt i
tjenesten og klare ønsker om prioriteringer eksternt, blant annet mot
politiske beslutningstakere.
Charlotta Levay holdt et innlegg som var basert på ulike case-studier av
ulike verktøy for transparens i helsesektoren og hvordan profesjonene
forholder seg til slike styringsgrep. Levay nyanserte det tradisjonelle
bildet av at profesjonelle ser på kontroll og styringsverktøy som en trussel
ved å vise til at de profesjonelle selv er med å utvikle og iverksette
styringsverktøy, ikke bare på ”elite-nivå”.
Ewa Wikstöm og Inga-Lill Johansson fra Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet presenterte funn fra en undersøkelse rundt
innføringen av et nytt oppfølgingsopplegg for rusminsbrukere i
Sverige. De to ser på ulike forutsetninger for at standardisering
rusmiddelomsorgen blir, eller ikke blir implementert i tråd med
forventningene i innlegget ” Monster i praktiken – hinder i
utvecklingen av sjukvården”.
I ettermiddagssesjonen ble en del av aktiviteten fra ATM- prosjektet ved Rokkansenteret
presentert. PhD- stipendiatene ved prosjektet Kari Guldbransøy, Simon Neby og Inger Lise
Teig presenterte tema og funn fra avhandlingene sine og fikk nyttige innspill fra de øvrige
deltakerne på workshopen. To nylig uteksaminerte masterstudenter fra ATM- prosjektet og
POLIS, Monika Alvestad Reime og Margrete Langeland, la fram funn fra masteroppgavene
sine. Seminaret var et nyttig fora for kunnskapsutveksling mellom helsetjenesteforskningen i
Norge og Sverige, både med tanke på de teoretiske og empiriske funn som ble presentert.
Samarbeidet mellom de nordiske landene fortsetter blant annet på ”2nd Nordic workshop on
health management and organization” i Göteborg i desember.

