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Bakgrunn for saken

I styringsgruppemøte 4-2017 ble NSEs finansielle situasjon for 2018 diskutert i styringsgruppen og
med administrerende direktør ved UNN HF. Situasjonen for 2018 er slik at NSE står ikke ovenfor noen
kritisk situasjon inneværende år. Imidlertid må den langsiktige finansielle situasjonen for senteret
adresseres. I møtet ble det foreslått at styringsgruppen avholder et seminar eller workshop som
adresserer temaet.
Det er en forventning om fra Helse- og omsorgsdepartementet og styringsgruppen om at senteret
skal drive følge- og evalueringsforskning på store og langsiktige prosjekter innen e-helse. Slike
prosjekter er komplekse intervensjoner som krever tverrfaglig kompetanse over lengre tid. Ettersom
senteret er avhengig av en betydelig grad av tilslag på eksternfinansierte prosjekter er det viktig at
det finnes konkurranseutsatte arenaer for midler av denne typen. Senteret opplever at de
tilgjengelige forskningsprogrammene i liten grad legger til rette for slik forskning.
Utredningen av nasjonale kunnskapsbehov fra Direktoratet for e-helse på oppdrag fra HOD peker på
en rekke, konkrete kunnskapsbehov innenfor de ulike nasjonale tiltaksområdene. Det må legges til
grunn at det er en betydelig interesse for å bygge opp og utvikle en slik kompetanse og at det er
forståelse for at dette krever ressurser og prioritering. Alle 4 regionene står foran store anskaffelser
og videreutvikling av sine kjernesystemer. Dette er systemer med stor kompleksitet og stort
potensiale, men også med svært høy risiko med hensyn til fremdrift og gevinstuttak. Styringsgruppen
bør drøfte om den forskningsbaserte kunnskapsoppbyggingen som må skje både i forkant og i
parallell med de aktuelle investeringene, i størst mulig grad bør anbefales å gjennomføres i fellesskap
og samarbeid mellom regionene. En regional fellessatsing vil sannsynligvis også gjøre det enklere å få
til en tilsvarende kunnskapsoppbygging knyttet til de nasjonale anskaffelsene av basissystemer for
kommunesektoren og fastlegene.
Senterleder foreslår på denne bakgrunnen at styringsgruppen diskuterer innretning og ramme for et
seminar på temaet. Seminaret bør resultere i tiltak som kan legge til rette for langsiktige,
konkurranseutsatte finansieringsordninger på området.

Forslag til vedtak

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.

