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31/2018

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble godkjent.

32/2018

Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent

33/2018

Evaluering av NSE
Styringsgruppens leder innledet saken med bakgrunn i evalueringsrapporten levert av EY.
Styringsgruppens leder presiserte at senteret har et klart oppdrag i å være et nasjonalt
senter, som presisering til begrepet nasjonal aktør som brukt i evalueringsrapportens
tiltakspunkt 1.

Senterleder gjorde rede for sine foreslåtte tiltak på rapportens fem foreslåtte
tiltaksområder. Overordnet vurderer senterleder at de foreslåtte tiltaksområdene er godt
dekkende for tiltak senteret bør jobbe med fremover. Rapportens tiltak 1 og 5 er i det
videre slått sammen med begrunnelse i at senterleder vurderer det som hensiktsmessig å
umiddelbart starte på arbeidet med å definere hva senteret legger i det å være en nasjonal
aktør/et nasjonalt senter, og jobbe videre med å styrke rollen ut fra de definerte
forutsetningene.
De foreslåtte tiltakene ble grundig diskutert, og styringsgruppen stilte seg bak senterleders
foreslåtte oppfølgingstiltak.
Styringsgruppen tydeliggjorde noen punkter som er oppsummert under.
Nasjonal aktør og kompetanse (Tiltak 1 og 5)
• Senteret må tydeliggjøre forholdet mellom behovet for breddekompetanse på ehelsefeltet og spisskompetanse på enkeltområder. Senteret må ivareta begge
perspektiver.
•

Senteret må i økende grad være proaktive i å innta en koordinerende rolle. Det er
viktig å legge en god strategi for videre arbeid. Ulike strategier ble diskutert i
møtet.

Samarbeidet med Direktoratet for e-helse bør tydeliggjøres/avklares
• Senteret må i samarbeid med Direktoratet for e-helse videreføre arbeidet med å
dekke kunnskapsbehovet i e-helsesektoren, herunder samarbeide med Direktoratet
for e-helse i arbeidet med oppdatering av rapporten om kunnskapsbehov på ehelsefeltet.
•

Senteret må involvere Helse- og omsorgsdepartementet i det videre
oppfølgingsarbeidet.

Sammensetning og mandat for styringsgruppen bør vurderes
• Det er behov for en revisjon av mandatet, og kommunenes rolle i styringsgruppen
bør tydeliggjøres.
Senterets styringslinjer til UNN, Helse Nord og styringsgruppen bør avklares og
tydeliggjøres
• Styringsgruppen var enig i rapportens tiltakspunkt om at styringslinjene må
tydeliggjøres. Med bakgrunn i lederskiftet på UNN, og at ny direktør har oppstart
januar 2019, så ble dette punktet ikke prioritert på dette møtet. Det må på sikt
vurderes om tilknytningen til UNN HF er hensiktsmessig, men senterleders
vurdering er at dette ikke er en aktuell problemstilling på nåværende tidspunkt.
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Vedtak
1. Styringsgruppen tar rapporten til orientering
2. Styringsgruppen stiller seg bak de foreslåtte tiltakene med merknader som gitt i
referatet og ber senterleder følge opp tiltakene.
3. Styringsgruppen ber senterleder ta initiativ til møte med HOD for dialog og
oppfølging av evalueringen av NSE
34/2018

Budsjett 2019-2021
Styringsgruppen ba senteret om å legge frem en kompetanseplan som beskriver senterets
nåværende kompetanse og senterets behov for ny kompetanse i forhold til generell- og
spisset e-helsekompetanse.
Bistillinger ble fremhevet som strategisk virkemiddel for å styrke kompetanse og samarbeid
med andre kunnskapsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt.
Vurderinger knyttet til avslag på søknader sett i sammenheng med senterets kompetanse
ble etterspurt.
Vedtak
1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til budsjett 2019-2021
2. Styringsgruppen ber om at senterleder i løpet av første halvår legger frem en
kompetanseplan som beskriver senterets planer for generell og spisset ehelsekompetanse, inkludert planer for bistillinger

35/2018

Nasjonale prosjekter 2019
Styringsgruppen oppfordret til videre samarbeid med Direktoratet for e-helse om sektorens
kunnskapsbehov med utgangspunkt i rapporten «nasjonale kunnskapsbehov på ehelseområdet». Sektoren har et kontinuerlig kunnskapsbehov som delvis skal dekkes av
NSE, og delvis av andre kunnskapsaktører. Saken viser hvilke områder NSE dekker med de
planlagte prosjektene for 2019, og er et godt utgangspunkt for videre arbeid.
Vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering
Presentasjon av prosjekt:
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
v/ seniorforsker Marianne Trondsen
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36/2018

Virksomhetsrapport
Senterleder gjorde rede for virksomhetsrapporten per oktober 2018.
Styringsgruppen etterspurte tydeliggjøringer knyttet til årsakssammenhengene mellom
kapasitet og at senteret har mindre inntekter enn budsjettert.
Vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering

37/2018

Indikatorer
Senterleder gjorde rede for status for indikatorene, og fremhevet senterets økning av nivå
2 publikasjoner i 2018 som positivt. Arbeidet med database for nasjonale kunnskapsmiljøer
er noe forsinket.
Det er behov for å gjøre en gjennomgang av senterets indikatorer. Det kom konkret innspill
om at samarbeid fremover bør måles med utgangspunkt i at NSE er et nasjonalt senter.
Vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering

38/2018

Status nasjonale prosjekter
Senterleder gjorde kort rede for status i de pågående nasjonale prosjektene, og
styringsgruppen hadde noen oppfølgingsspørsmål som ble besvart.
Vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering

39/2018

Diverse orienteringer
Senterleder orienterte om følgende saker:
•

Oppfølging etter møte med Helse- og omsorgsdepartementet 10. oktober

•

EHIN 2018 den 13-14. november og senterets bidrag. Det ble en påfølgende
diskusjon om NSE sitt bidrag frem mot EHIN 2019.

•

NSE har arrangert to workshoper i samarbeid med andre kunnskapsmiljøer på
temaene Helseplattformen og digital legemiddelhåndtering.

•

NSE er medarrangør av to større arrangementer i 2019 i samarbeide med
henholdsvis WHO og Helse Nord.
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