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10.30 – 16.00
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Medlemmer til stede

Bjørn Engum
Marit Lind
Wenche P. Dehli
Kathrine Myhre
Per Meinich
Arnfinn Aarnes
Gun Peggy Knudsen

Medlemmer forfall

Torbjørg Vanvik

Observatører til
stede

Kristian Skauli

Observatører forfall
Fra Nasjonalt senter
for e-helseforskning

Irene Olaussen
Anders Grimsmo
Kristin Mehre
Finn Henry Hansen
Henrik D. Finsrud
Anne Kristin Kleiven

Stein Olav Skrøvseth
Tom Atle Bakke
Siri Bjørvig
Rune Pedersen (videokonferanse)
Monika Johansen (videokonferanse)
Randi Laukli (videokonferanse)

Sak

Tema

Kl.
10.00–13.30

Faglig program: Kommunesektorens behov og muligheter for samarbeidsprosjekter.
Programmet er vedlagt referatet.

24/2017

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble godkjent.

25/2017

Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent.

26/2017

Nye nasjonale prosjekter 2018
Senterleder gjorde rede for prosessen vedrørende definering av nye nasjonale prosjekter for
2018. Med bakgrunn i tidligere saker i styringsgruppen skal senteret med utgangspunkt i
identifiserte behov for kunnskap igangsette prosjekter på eget initiativ.
Senterleders forslag var at porteføljen innrettes etter fire hovedspor:
• Helseplattformen i Helse Midt RHF
•

Modernisering av EPJ i de øvrige helseregionene

•

Én innbygger – én journal; Anskaffelse av løsning til kommunal sektor, evaluering av
digitale tjenester

•

Velferdsteknologi

Irene Olaussen fra Direktoratet for e-helse presenterte prosess og status for det pågående
arbeidet med å identifisere kunnskapsbehovene i sektoren.
Styringsgruppen kom med følgende innspill til prioriteringer og innretting av prosjekter:
• Senteret bes om å følge opp de prioriteringer som blir identifisert gjennom rapport
om kunnskapsbehov som skal ferdigstilles i løpet av oktober.
•

Senterleders forslag til hovedinnretning for portefølje ble gjennom diskusjonen i
møtet støttet. Innretning mot kommunene ble spesielt diskutert med bakgrunn i det
faglige programmet i forkant av styringsgruppemøtet.

•

Senteret bes om å prioritere kunnskapsoppsummeringer og følgeforskning, og at
prosjektene ses i sammenheng med prosesser og beslutningsbehov i sektoren.

•

Senteret kan igangsette prosjekter som understøtter de nasjonale strategiske
prioriteringene i et lengre perspektiv gjennom egenintitierte forskningsprosjekter.

I tillegg ble spørsmål om finansiering knyttet til de identifiserte behovene i sektoren løftet
frem. Det er ukjent om det følger med finansiering, men det ligger en forventning om at NSE
sitt basistilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet skal understøtte behovene i sektoren.
Spørsmål knyttet til koordinering av ulike aktørers bidrag til å løse sektorens identifiserte
behov ble løftet frem.
Vedtak
1. Styringsgruppen ber senterleder følge opp innspill fra møtet ved planlegging og
prioritering av nasjonale prosjekter for 2018

2

27/2017

Status nasjonale prosjekter
Styringsgruppen stilte spørsmål rundt status for prosjektporteføljen og utfordringsbildet i
forhold til fremdrift, økonomi og leveranser. Senterleder gjorde rede for overordnet status.
1. Styringsgruppen tar saken til orientering.

28/2017

Virksomhetsrapport
Styringsgruppen stilte oppklaringsspørsmål om kontrakter/avtaler for eksternt finansierte
prosjekter i 2017, og ba om at det frem mot neste styringsgruppemøte tas med en
statusoversikt for senterets søknadsarbeid i forhold til ekstern finansiering.
Vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering.

29/2017

Rapportering på indikatorer
Saken ble utsatt.
Presentasjon av prosjekter:
• Nullpunktsanalyser Én innbygger – én journal v/ avdelingsleder Rune Pedersen
•

Infrastruktur v/ professor Johan Gustav Bellika

•

Velferdsteknologi v/ avdelingsleder Siri Bjørvig

Presentasjonen sendes ut sammen med referatet.
30/2017

Diverse orienteringer
Senterleder orienterte om at alle i styringsgruppen med unntak av en person har takket ja til
ny periode.
Senterleder orienterte om at E-helseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet har
ansatt Lars Bjørgan Schrøder som ny ekspedisjonssjef

31/2017

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
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Faglig program:
Kommunesektorens behov og muligheter for samarbeidsprosjekter

Styringsgruppemøte NSE 7. september 2017
KS, Haakon VII gt 9, Oslo (vis a vis Nationatheateret stasjon)

Program
10.30 Velkommen, v/ leder for styringsgruppen, Bjørn Engum
Svein Rune Bjørkmo, fagsjef Velferd og helse og Kristin Skrede, prosjektleder
velferdsteknologi, Oslo kommune: «Velferdsteknologi i Sentrum og kommunale
kunnskapsbehov»
11.00 Lunsj
12.00 Madelen Stolpe, utviklingssjef Stover bydel: «AI og helse»
Juni Melting, rådgiver Nasjonalt velferdsteknologiprogram: «Forskningens rolle
Velferdsteknologiprogrammet»
Wenche Dehli, helse- og sosialdirektør Kristiansand kommune: «TELMA-prosjektet på
Agder og Én innbygger- én journal – aktuelle kunnskapstema»
Stein Olav Skrøvseth, senterleder NSE, oppsummering av det faglige programmet og
veien videre.
13.30 Ordinært styringsgruppemøte NSE

