
Det angår oss alle

Scandic Hell Hotell, Stjørdal

10.30 – 11.30 Registrering og innsjekking

Regional forskningskonferanse i Helse Midt-Norge RHF 2022

13.00 – 14.00 Møtet med covid-19 
– Strategier og erfaringer fra helsemyndighetene i Sverige og Norge

Camilla Stoltenberg  
Direktør, Folkehelseinstituttet, Norge

Tor Åm
Administrerende direktør, Helse Nord-Trøndelag HF 

Tentativ
Tentativ

9. – 10. februar

Dag 1: Onsdag 9. februar (10.30 – 18.15)

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 12.45 Kunstnerisk innslag

12.45 – 13.00 Åpning av konferansen

Stig A. Slørdahl
Administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF 

Helse Nord-Trøndelag HF

Covid-19, store helsedata og kunstig intelligens

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00



14.15 – 15.00 Forskning på covid-19 i Helse Midt-Norge

Kristen Hagen, Psykologspesialist, Molde

15.00 – 16.15 Posterwalk

16.15 – 16.45 Muntlige presentasjoner fra inviterte forskere

16.15 – 16.30

16.30 – 16.45

Covid-19 og påvirkning på psykisk helse

Bodil Landstad, Professor i helsevitenskap, Mittuniversitetet / Forskningsdirektør, Region Jämtland Härjedalen

Covid-19 – Svenske legers erfaringer 

16.45 – 17.15 Pause

17.15 – 18.15 Paneldebatt 
– Hvordan har vi håndtert covid-19?

Tone Sofie Aglen 
Politisk kommentator, VG

Debattleder:

Tentativ Camilla Stoltenberg
Direktør, Folkehelseinstituttet, Norge

Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund

Geir Arild Espnes
Ordfører, Oppdal kommune 
Professor, helsevitenskap, NTNU 

18.15 – 19.30 Pause

19.30 Festmiddag

14.00 – 14.15 Pause

Tentativ

14.15 – 14.30

14.30 – 14.45

Cut Covid-19 – Coronaundersøkelsen i Trøndelag og Møre og Romsdal

Steinar Krokstad, Professor i sosialmedisin , NTNU / daglig leder, HUNT Forskningssenter / Overlege psykiatri, HNT

Prevalens av psykisk sykdom og suicidalitet før og under covid-19

14.45 – 15.00

– Tentativ

Tentativ 



Dag 2: Torsdag 10. februar (09.00 – 13.00)

Inga Strümke
Postdoktor, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU / Nestleder, Norsk Råd for Digital Etikk (NORDE) 

09.00 – 09.20 Et kræsjkurs i kunstig intelligens og maskinlæring

09.20 – 09.35 Helsedatasenter i Midt-Norge 
– Hva er det og hvordan skal det brukes?

Björn Gustafsson
Fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF 

09.35 – 09.45 Det nye forskningssenteret NorwAI i Trondheim 
– Næringsrettet forskning og innovasjon under NTNU og SINTEFs ledelse

Tentativ
– Tentativ 

09.45 – 10.15 De to første Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge

09.45 – 10.00

10.00 – 10.15

Presision Medicine in inflammatory bowel disease
Arne Sandvik, prosjektleder / professor, NTNU

Improved cardiac diagnostic imaging at the patient’s point of care 
Håvard Dalen, prosjektleder / førsteamanuensius, NTNU / overlege, St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag

10.15 – 10.30 Prisutdeling: Helse Midt-Norges forskningspris / Pris for beste poster

10.30 – 11.00 Pause

11.00 – 13.00 Parallellsesjoner – eget program kommer

13.00 Lunsj

* Dette er et tentativt program som fortsatt er under planlegging. Endringer kan derfor forekomme.



Om konferansens foredragsholdere:

Camilla Stoltenberg
Camilla Stoltenberg ble direktør i Folkehelseinstituttet i 2012 og er i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen. Hun er lege og 
forsker med doktorgrad i epidemiologi og har hatt ulike stillinger som leder i Folkehelseinstituttet siden 2001, blant annet med ansvar 
for utvikling av nasjonale helseregistre, biobanker, Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser. I 
2001 var hun en av initiativtakerne til å etablere psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Siden 2000 har hun arbeidet med forskning om 
utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, spesielt hos barn. Hun har flere verv, blant annet leder av HelseOmsorg21-rådet (2016-2019), 
medlem av samme råd fra 2019, medlem av Nasjonalt e-helsestyre, medlem av rådgivningsgrupper for det internasjonale sykdomsbyr-
deprosjektet og EAT, og styret i den internasjonale organisasjonen av folkehelseinstitutter (IANPHI). Stoltenberg ledet et ekspertutvalg 
om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som leverte en NOU I februar 2019. Hun har vært fast skribent i Morgenbladet. 

Lill Sverresdatter Larsen 
Lill Sverresdatter Larsen ble valgt til leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF) i november 2019. Hun gikk til valg under mottoet «Faget 
i fornt». Sverresdatter Larsen er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Tromsø, har master i helsefag og doktorgrad i helsevitenskap. Hun 
har nå permisjon fra stillingen som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun underviser på Institutt for helse- og 
omsorgsfag innen emner som eldreomsorg, psykisk helse og rus og vitenskapsteori og metode.
Sverresdatter Larsen er nestleder i Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) og styremedlem i hovedsammenslutningen UNIO. Hun har 
tidligere vært nestleder i Norsk Sykepleierforbund Troms og hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Björn Gustafsson
Björn Gustafsson er utdannet lege fra universitetet i Lund, og har siden 1997 bodd i Trøndelag der han har arbeidet som overlege 
i indremedisin og fordøyelsessykdommer ved St Olavs hospital. I 2005 avla han graden dr.med i fordøyelsessykdommer ved det 
medisinske fakultet (i dag MH fakultetet), NTNU og han ble professor i 2012. I årene 2007-2008 var han på forskningsopphold 
ved Yale School of Medicine, og han har fortsatt stort fokus på betydningen av internasjonalt samarbeid. Forskningen har sett på 
konsekvensene av økt serotoninutskillelse fra nevroendokrine svulster i magetarmkanalen og resulterende fibrose i hjertet og andre 
organer. Et annet interesseområde er de inflammatoriske tarmsykdommene, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. I perioden 2015-2020 
var han dekan ved MH fakultetet. Fra 2020 er Gustafsson fagdirektør ved Helse Midt-Norge RHF, og har fortsatt en bistilling som 
professor ved NTNU.

Geir Arild Espnes
Geir Arild Espnes er professor i folkehelsevitenskap, og bor i Drivdalen i Oppdal kommune. Hans viktigste forskningsbidrag er 
innen hjertets psykologi og på helsefremming. Han har vært instituttleder for Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (2002-
2009), ledet Senter for helsefremmende forskning fra 2009 og vært leder for Folkehelse og samfunnsmedisin ved ISM. Alle ved 
NTNU. Han har hatt langvarige gjesteprofessorat ved flere universiteter, blant annet Australian National University (ANU) 2008-
2019 og National University i Singapore (NUS) fra 2015-. Han har sittet i kommunestyret i Oppdal i flere perioder fra 1999, og har 
hatt permisjon fra NTNU for å være ordfører i Oppdal fra 2019. Espnes er også vara til Stortinget fra 2017-2025. 

Inga Strümke
Inga Strümke har forsket på bruk av maskinlæring i partikkelfysikk, og jobbet med kunstig intelligens siden hun avsluttet 
doktorgraden ved NTNU. Hun har diskutert relativitetsteori, gravitasjonsbølger, kvantefysikk, statistisk modellering og kunstig 
intelligens i ulike medier, engasjert seg sterkt i den nasjonale AI-debatten, har erfaring som keynote speaker internasjonalt og har 
holdt TEDx-foredrag om kunstig intelligens. Budskapet hennes er at det er viktig å være med på AI-utviklingen, men samtidig stille 
høye krav til forståelse og ansvarlig bruk, og alltid med mennesket i sentrum. Inga har tidligere jobbet i PwC hvor hun fokuserte på 
algoritmerevisjon, og har for tiden en postdoc-forskerstilling på forklarbar kunstig intelligens hos Simula Research Laboratory. Hun 
mottok Universitetet i Bergen (UiB) sin formidlingspris i 2019, og ble kåret til “En av Norges 50 fremste tech-kvinner 2020“. Hun er 
en internasjonal foredragsholder, podcast-vert hos Norsk råd for digital etikk og har laget flere videokurs om kunstig intelligens.




