
 
 

Forskningskonferanse  
6. - 7. oktober 2021 på Syv Søstre Scandic hotell, Sandnessjøen 
 

 

Program 6. oktober 
 

0800 - 0900 Registrering og kaffe 

  
0900 - 0935 Åpning av konferansen - informasjon 
0900 - 0905 Praktisk informasjon - ved forsknings- og innovasjonssjef Herald 

Reiersen 
0905 – 0915 Åpning av konferansen - ved Hulda Gunnlaugsdòttir, adm. dir. i 

Helgelandssykehuset, og styreleder i Nordlandsforskning 
0915– 0930 Velkommen - ved avtroppende medisinsk direktør Fred A. Mürer og 

presentasjon av ny medisinsk direktør Hanne M. Frøyshov 
0930 - 0935 Felles spørsmål - til Fred, Hanne og Hulda 

  
0935 - 1120 Etiske og juridiske utfordringer som ung forsker 
0935 - 0955 Unngå skade. Forhindre juks – om etikksystemet i Norge (+5 min spm) - 

ved Camilla Bø Iversen (Den nasjonale forskningsetiske komité for 
medisin og helsefag, NEM) 

1000 - 1020 Fra lørdagsgodt til alminnelige forskningsetiske prinsipper (+5 min 
spm) – ved Camilla Bø Iversen (NEM) 

  
1025 – 1045 Kaffe og frukt/snacks. Speed-dating (del 1) i pausen 

  
1045 - 1115 Forskningsombudet – et lavterskeltilbud for forskere med 

etikkspørsmål/utfordringer (+5 min spm) – ved Prof. Emerit. Tom 
Øresland (Inst. klinisk med. UiO).  

  
1120 -1320 E-helse/KI/Helsetjenesteforskning - Del 1 
1120 -1150 Fortellingen om en digital helserevolusjon og nord-norsk e-

helseforskning (+5 min spm) – ved Prof. Gunnar Hartvigsen (Inst. 
informatikk UiT)  

  
1155 – 1255 Lunsj og mingling 

Ca. kl 12:40 Sturla Ditlefsen demonstrerer Hololens i pausen. 
  

12:55-13:15 Telementoring i kirurgisk opplæring (+5 min spm) – ved Khayam Butt 
(Nordlandssykehuset) 

  



 
 

  1320 -1420 Rapport fra årets publikasjoner i prestisjetidsskrifter  
1320-1335 Molekylære mekanismer for signal-bias i CXCR4-reseptoren (+5 min 

spm) – ved Dr. Jon Våbenø 
1340-1355 En internasjonal multisenter tverssnittstudie for å analysere COVID 

epidemiens effekt på kirurgiske pasienter (+5 min spm) – ved 
Førsteamanuensis Knut Magne Augestad  

1400-1415 Kjønnsbalanse og likestilling i akademia/Elektrofysiologiske data gir økt 
kunnskap om hjernens kognitive kontrollfunksjoner  (+5 min spm) – ved 
Førsteamanuensis Anne-Kristin Solbakk (Psykologisk institutt UiO) 

  
1420-1450 Kaffe og frukt/snacks. Speed-dating (del 2) i pausen 

  
1450-1515 Brukermedvirkning – Hva bør vi vite? 
1450-1510 Brukermedvirkning i forskning – en smakebit på ny satsing i nord!  (+5 

min spm) - Kristina Lindstrøm/Gunnhild Berglen/Nicolai Raabye 
Haugen. (Helse Nord RHF) 

  
1515-1620 Forskningsadministrasjon og støtte til forskning 

1515 – 1535 Regional forskningsstøtte fra Klinisk forskningsavdeling (KFA) (+5 min 
spm) – ved Dr. Ingvild Pettersen (Klinisk forskningsavdeling UNN) 

1540 - 1555 Artikkelskriving - tips og triks (+5 min spm) – ved Dr. Jon Våbenø 
1600 - 1615 Om klinisk forskning: Hva kjennetegner gode kliniske forskningsmiljøer? 

(+5 min spm) – ved Førsteamanuensis Knut Magne Augestad  
  

1620 – 1640 Kaffe og frukt/snacks. Speed-dating (del 3) i pausen 
  

1640 -1730 Forskningsstrategier og samarbeid 
1640 -1700 Ny forskningsstrategi fra Helse Nord – hva er potensialet for små foretak 

i periferien? (+5 min spm) – ved Tove Klæboe Nilsen (Helse Nord RHF) 
1705 -1725 Hvordan kan NORD Univ og Helgelandsykehuset samarbeide innen 

forskning? (+5 min spm) – ved førsteamanuensis Gøril Ursin (Dekan 
v/NORD Univ) 

  
1730 -1755 E-Helse/KI/Helsetjenesteforskning  -  Del 2 
1730 -1750 Erfaringer fra egen forskning – del 1. (+5 min spm) – ved Key Note 

Speaker: Prof. Pål Gulbrandsen (Inst. klinisk med. UiO) 
  

1755 Evaluering av dagens program (fylle ut spørreskjema dag 1) 
  

1900  Felles middag 
  

  



 
 

Program 7. oktober 
0800 - 0830 Kaffe mm 

0830 - 0835 Informasjon 
0830 – 0835 Oppdatering og informasjon for dagen - ved forsknings- og 

innovasjonssjef Herald Reiersen 
  

0835 - 0900 E-Helse/KI/Helsetjenesteforskning - Del 3 
0835 - 0855 Erfaringer fra egen forskning – del 2. (+5 min spm)- ved Prof. Pål 

Gulbrandsen (Inst. Klinisk Med. UiO)  
  

0900 - 1220 Klinisk forskning, Ph.D. og post.doc. prosjekter 
0900 - 0915 Kan en urinprøve predikere kardiovaskulær sykdom? (+5 min spm) – 

ved Runa Andreassen 
0920 - 0935 Finnes det en sammenheng mellom overgrep og omsorgssvikt av barn 

og kliniske trekk ved psykoser og schizofreni i voksen alder? (+5 min 
spm) – ved Nina Mørkved 

0940 - 0955 Økt risiko for veksthemming hos nyfødte; en studie fra Kambodsja. (+5 
min spm) – ved Margit Steinholt 

  
1000 – 1015 Kaffe og frukt/snacks.  

  
1015 - 1030 Executive functions in adult ADHD (+5 min spm) – ved András Puszta 
1035 - 1050 Kan Norges 3. minste sykehus bidra til å avlaste behovet for 

plastikkirurgi?(+5 min spm) – ved Ole Arvid Østerud (UNN) 
1055 – 1110 Bruk av kunstig intelligens for å gjøre automatiske målinger ved 

ultralyd av hjerte (+5 min spm) – ved Sindre Hellum Olaisen (Dep. 
Circulation & Med. Imaging NTNU) 

  
1115 – 1125 Kaffe og frukt/snacks.  

  
1125 - 1140 Hvordan skape strategier for e-helseløsninger mellom hemodialyse 

pasienter og sykepleier gjennom samarbeid? Et aksjonsforsknings-
prosjekt (5 min spm) – ved Anne Deinboll (Fakultet sykepleie & 
helsevit. NORD universitet) 

1145 - 1200 Nomogram prosjektet (+5 min spm) – ved Jose Bravo 
1205 - 1220 Åpen post/Eventuelt 

  
1220 Evaluering av dagens program (innlevering av spørreskjema) 

1230 - Lunsj og oppbrudd.   
1325 Vel hjem 

 Fly fra SSJ går ca. kl.16:25 
Oppdatert 4 Okt. 2021 

 


