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Anne Kristin Kleiven

Robert Nystuen
Kristin Mehre
Finn Henry Hansen
Henrik D. Finsrud
Torbjørg Vanvik
Anders Grimsmo

Observatører til
stede
Observatører forfall
Fra Nasjonalt senter
for e-helseforskning

Sak

Kristian Skauli
Stein Olav Skrøvseth
Tom Atle Bakke
Per Atle Bakkevoll (sak 5/2018)

Tema
Møtet ble avholdt i Helseplattformen sine lokaler i Trondheim, og i likhet med tidligere
styringsgruppemøter som er avholdt hos sentrale samarbeidsinstitusjoner, ble institusjonen
og samarbeidsområder med NSE presentert i forkant av styringsgruppemøtet.
1. Helseplattformen – for pasientens helsetjeneste v/Torbjørg Vanvik
2. Samarbeid mellom Helseplattformen og NSE v/ Stein Olav Skrøvseth
Styringsgruppens medlemmer ga til kjenne en del synspunkter som anses relevant med tanke
på videre planlegging og oppfølging av samarbeidet, bl.a:
•

Generelt ønske om mer forskningsaktivitet fremover, med fokus på å få til gode
planleggingsprosesser i løpet av 2018 for å få frem gode og nyttige prosjekter fra og med
2019.

•

Temaer som særlig ble løftet frem var forskning på hemmere og fremmere i
implementeringsprosessene, nullpunktmålinger, gevinstrealisering og generelt få til

gode og langvarige følgeforskningsprosjekter gjennom hele implementeringsprosessen.
Det er også viktig at forskningsprosjektene oppfattes som nyttige for sektoren.
•

1/2018

Prosjektutviklingen må skje i samarbeid med de relevante aktørene og fagmiljøene, og
det må legges opp til at NSE også skal kunne publisere i relevante fagtidsskrifter.

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble godkjent.

2/2018

Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent

3/2018

Seminar om finansiering
Styringsgruppen diskutere saken sett i relasjon til behov for å:
•

Styrke Nasjonalt senter for e-helseforskning sine muligheter for å sikre fremtidig
finansiering til egen organisasjon.

•

Bidra til å styrke rammebetingelsene for all konkurranseutsatt e-helseforskning, særlig
med fokus på følge- og implementeringsforskning.

Begge perspektivene ble sett på som viktige, og styringsgruppen ønsket etter diskusjon at
det fokuseres på begge perspektivene parallelt.
Utadrettet involvering fra styringsgruppens side ble problematisert sett i relasjon til
styringsgruppens mandat.
Kathrine Myhre stilte seg positiv til å bidra med gjennomføring av et internt seminar.
Styringsgruppen ba senterleder og styringsgruppens leder om å planlegge et internt seminar
i forbindelse med neste styringsgruppemøte (minimum halvdagsseminar).
Vedtak
1. Styringsgruppen ber om at senterleder starter arbeidet med seminar for styringsgruppen
i sammenheng med 2. styringsgruppemøte i 2018 og i tråd med anbefalingene i referatet.
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4/2018

Status evaluering
Styringsgruppens leder gjorde rede for status for prosessen. EY er valgt som ekstern
leverandør for gjennomføring av evalueringen. Styringsgruppens medlemmer vil i løpet av et
par uker motta et elektronisk spørreskjema med aktuelle spørsmål/problemstillinger i
tilknytning til evalueringen. I tillegg vil det bli gjennomført dybdeintervju med utvalgte
informanter.
Styringsgruppen etterspurte en tydeliggjøring av hvilke endringer som ble gjort i forbindelse
med kunngjøring av oppdraget med bakgrunn i diskusjonen fra forrige styringsgruppemøte.
Det endelige konkurransegrunnlaget legges ved referatet.
Vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering

5/2018

Rapport på maskinlæring, inkl. faglig presentasjon
Prosjektleder Per Atle Bakkevoll presenterte 0,9 versjon av rapporten; Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten.
Styringsgruppen kom med følgende innspill til rapporten:
• Rapporten oppfattes som viktig og et godt utgangspunkt for videre oppfølging. Det
er behov for en mer pedagogisk og formidlingsvennlig publiseringsform for generelt
å gi sektoren kunnskap på området.
•

Det er behov for vurderinger knyttet til hvilke områder som er modne for å prøve ut
og implementere (pilotere), og hvilke områder som fortsatt anses som umodne med
tanke på utprøving/implementering.

•

For å legitimere forskning på området så er det behov for å vurdere behov og
nytteverdi for denne typen teknologi i helsetjenesten. Det advares mot en
teknologi/løsninger som er tilbudsdrevet og ikke behovsdrevet.

•

Helseplattformen inviterte til en fremtidig satsing på området.

•

Direktoratet for e-helse inviterte til videre samarbeid sett i relasjon til det videre
arbeidet med nasjonale e-helsestrategier.

Vedtak
1. Styringsgruppen tar rapporten til orientering.
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2. Styringsgruppen anbefaler NSE å ferdigstille rapporten med bakgrunn i de
tilbakemeldinger som ble gitt i møtet.
3. Styringsgruppen anbefaler NSE å arbeide for oppmerksomhet og strategisk spredning av
rapportens innhold i sektoren når den er ferdigstilt.
6/2018

Kunnskapsbank
Senterleder gjorde rede for saken og demonstrerte betaversjonen av Kunnskapsbanken.
Styringsgruppen kom med følgende innspill:
• Unngå dobbelpublisering og vise aktivt til andre relevante og sterke fagmiljøer
(nasjonalt og internasjonalt)
•

Vurdere samordning med andre kunnskapsbanker

•

Være tydelige på at det er en Kunnskapsbank for e-helseforskning

•

Direktoratet for e-helse inviterte til videre samarbeid om videreutvikling av
Kunnskapsbanken.

Vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering
7/2018

Årsrapport 2017
Styringsgruppen var fornøyd med form, innhold og presentasjonsform.
Vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering

8/2018

Status nasjonale prosjekter
Senterleder gjorde rede for generell status for prosjektporteføljen. I hovedsak går det bra
med de nasjonale prosjektene som er igangsatt.
Styringsgruppen stilte spørsmål knyttet til hvordan helsetjenesten kan nyttiggjøre seg den
kunnskapen som opparbeides på en bedre måte.
Eksempler på tiltak som ble fremmet av senterleder for å forbedre formidlingsarbeidet var
aktiv bruk av media, publisere kortere og mer formidlingsvennlig materiale, bruk av faktaark,
arrangere seminarer og workshoper.
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Vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering
9/2018

Virksomhetsrapporter
Styringsgruppen stilte oppklarende spørsmål angående til virksomhetsrapporten per februar
2018, og ba om at:
•

Det ble tydeliggjort hvordan midlene styringsgruppen har satt av fremkommer.

•

Budsjettarbeidet for 2019, inkludert en helhetlig analyse av den økonomiske
situasjonen fremover, presenteres i forbindelse med neste styringsgruppemøte.

Vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering
10/2018

Diverse orienteringer
Senterleder orienterte om status fra søknadsarbeidet om europeisk m-helsehub behandlet i
forrige møte. Søknaden ble ikke sendt fordi tiltenkt lead partner trakk seg.
Senterleder orienterte om forankringsarbeidet i regionene.
Styringsgruppen ønsket at neste møte ble lagt til Oslo, og at de to påfølgende møtene legges
til Tromsø.
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