
   

 

REFERAT 

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 

Møte nr: 4-2019 

Dato: 12.12.2019 

Tid: 10:30 – 14:15 

Sted: Siva innovasjonssenter, Tromsø 

Medlemmer 
til stede 

Erik M. Hansen 
Anders Grimsmo 
Egil Rye-Hytten 
Finn Henry Hansen 
Henrik D. Finsrud 

Karl Vestli 
Kjetil E. Telle 
Siv Mørkved 
Einar Bugge 
Wenche P. Dehli (Skype) 

Medlemmer 
forfall 

Ulf E.W. Sigurdsen, Nis Johannsen, Kirsten Petersen 

Observatører  
til stede 

 

Observatører 
forfall 

Bjørn Astad 

Tilstede fra E-
helseforskning 

Anne-Torill Nordsletta 
Gunn-Hilde Rotvold 
Monika Johansen 
 

Rune Pedersen  
Stein Olav Skrøvseth 
Tom Atle Bakke 

Forfall fra E-
helseforskning 

Randi Laukli 
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Sak Tema 

38/2019 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Styringsgruppens leder informerte om at Bjørn Astad har fått ny jobb og at Helse- og 
omsorgsdepartementet oppnevner ny observarør til styringsgruppen.  
 
Det kom ønkse om at det fremover estimeres tidsangivelse per sak, samt at pauser 
tidsfestes.   
 
Vedtak   

1. Innkalling og agenda ble godkjent 

39/2019 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
Vedtak  

1. Referatet fra styringsgruppemøtet 10. oktober 2019 ble godkjent. 

 
40/2019 

Strategi 
 
Styringsgruppen diskuterte både den lange og den korte versjonen.  
 
Styringsgruppen gav følgende innspill til lang versjon: 

 Begrepet «medisinsk avstandsoppfølging» ble diskutert. Det brukes mange 
begreper nasjonalt og internasjonalt som viser til omtrent det samme. 
Styringsgruppen ba senteret om å kontakte Helse- og omsorgsdepartementet 
for å avklare om det er gjort begrepsavklaring. Dersom det ikke er avklart, så 
ble senteret oppfordret til å ta på seg oppgaven å anbefale begrepsbruk, gjerne 
i samarbeid med Språkrådet.  

 
Styringsgruppen gav følgende innspill til kort versjon: 

 Teksten ble i hovedsak støttet. Det kom noen innspill som kan vurderes: 
 Bruke annet begrep enn «e-helsefeltet». 
 Forkorte teksten til satsingsområdene ytterligere. 
 Ta med fakta om publikasjoner i faktaboksen. 
 Gjøre sammenhengen til senterets strategi tydeligere. 

 

 Styringsgruppen ga følgende innspill til oppsett og bilder: 
 Valg av bilder bør balanseres på en måte som tydeliggjør at senteret er 

nasjonalt og at e-helse og bruk av teknologi står sentralt.  
 Riktig bruk av bilder og infografikk kan fremheve budskapet i teksten. 
 Satsingsområdene kan fremheves tydeligere.  
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Vedtak 
1. Styringsgruppen gav sin tilslutning til strategien med de merknadene som 

fremkom av sakens behandling 
 

41/2019 Budsjett 2020-2022 
 
Styringsgruppen ba om at det i neste møte legges opp til en diskusjon med formål å 
vurdere størrelse og strategi for styringsgruppens strategimidler.   
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen gav sin tilslutning til budsjettet. 
 

42/2019 Status nasjonale prosjekter 
 
Styringsgruppen ba om at hele senterets portefølje presenteres i neste møte.  
 
Det må samtidig gjøres tydeligere avgrensning og oppsummering av hvilke prosjekter 
det er behov for at styringsgruppen orienteres om. Styringsgruppen ønsker å holdes 
orientert om både utfordringer og positive hendelser.   
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 
 

43/2019 Nasjonale prosjekter 2020 
 
Senterleder innledet med å informere om at senteret har ca. 6,7 MNOK i frie midler til 
fordeling på nye nasjonale prosjekter 2020, samt hvilke kriterier som er lagt til grunn 
for prioritering. Styringsgruppen ble invitert til å gi innspill før de endelige 
prioriteringene gjøres.  
 
Styringsgruppen gav følgende innspill: 

 Tematikk innenfor «Governance perspektivet» på de store 
implementeringsprosessene Akson og Helseplattformen ble fremhevet. 

 Tematikk på kunstig intelligens ble fremhevet. 

 Utvide kompetansekriteriet til også å gjelde igangsetting av prosjekt med 
begrunnelse i behov for å erverve ny kompetanse.  

 Direktoratet for e-helse ønsker informasjon om grenseoppganger mellom 
senterets prosjekter og «Nasjonal e-helseportefølje».  

 Det må være balanse mellom store og små prosjekter. 

 Balansen mellom internt- og eksternt finansierte prosjekter ble diskutert. 

 Kvalitetskrav som prinsipp for prioriteringer ble diskutert. 
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Vedtak 

1. Styringsgruppen gav innspill til de videre prioriteringene av nasjonal portefølje 
2020, og tok saken til orientering 
 

44/2019 Finansiering av e-helseforskning 
 
Styringsgruppen drøftet fremlagt saksunderlag. Styringsgruppen mener følgende 
spørsmål bør drøftes i det videre arbeidet med denne saken; 

 Hvorfor er forskning på e-helse viktig? 

 Hva er det ved NSE som er avgjørende for at dette miljøet må/bør bidra til 
denne forskningen? 

 Gitt punktene over, hva er et tilfredsstillende volum for NSE mht. kompetanse 
og kapasitet?  

 Hvor stor bør den direkte finansieringen være? 

 Hvor stor bør den indirekte finansieringen være? 
  
Gitt en felles oppfatning av svarene på spørsmålene over, hvordan kan styringsgruppen 
bidra til en god prosess med myndighetene (primært HOD) for å få nødvendig grunnlag 
for e-helseforskning. 
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen ber senterleder om å legge frem en oppfølgingssak som legger 
til rette for en videre diskusjon og prosess rundt temaene drøftet i dette møtet.  
 

  
Faglig presentasjon v/ professor Gro Berntsen 
 

45/2019 Helseplattformen 
 
Senterleder orienterte styringsgruppen om dialogen med Helseplattformen. Saken 
nærmer seg en løsning som ivaretar både senterets og Helseplattformens interesser.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.  
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46/2019 Handlingsplan 2020-2022 
 
Styringsgruppen gav følgende innspill til handlingsplanen: 
 

 Finansiering 
 Vurdere endring av finansieringsindikatoren. 

 

 Kompetanse 
 Vurdere tydeliggjøring av kompetansemålet ved å skrive at 

kompetanse skal evalueres mot senterets fremtidige behov. 
 

 Søknader 
 Vurdere eget tiltak for evaluering av søknader. 
 Vurdere å ta bort indikatoren som sammenligner nasjonal og 

internasjonal finansiering med regionale fond.  
 Vurdere å bruke score fra fagfellevurderinger som kvalitetsindikator. 
 I søknadsprosesser bør kontaktpersoner hos finansieringskildene 

brukes aktivt for alle relevante kilder (ikke bare NFR).  
 

 Prosjekter 
 Tydeliggjøre at senterets prosjekter skal være innenfor senterets 

nasjonale rolle og samfunnsoppdrag 
 

 Formidling 
 Vurdere å øke ambisjonsnivået for nivå 2-publikasjoner 

 

 Nettverksarbeid 
 Vurdere nytt tiltak som tydeliggjør hva senteret skal gjøre for å sikre 

geografisk spredning i nettverksarbeidet 
 

 Samarbeid 
 Vurdere ny indikator som måler internasjonalt samarbeid 

 

 Tydeliggjøre sammenhengen mellom strategi og handlingsplan, og bruke 
samme målformuleringer i begge versjoner. 

 

Vedtak 
1. Styringsgruppen gav sin tilslutning til den forelagte handlingsplanen med 

innarbeiding av relevante innspill fra møtet. 
 

47/2019 Virksomhetsrapport per oktober 2019 
 
Senterleder gjorde rede for status for senteret per oktober 2019.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering. 
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48/2019 Diverse orienteringer 
 
Senterleder orienterte om følgende saker: 

 Senterleder har takket ja til forespørsel om deltakelse i HelseOmsorg21-rådet. 

 Vellykket gjennomføring av forskningssporet på EHIN, og status for påfølgende 
evaluering. 

 Status for søknad om å være vertskap for nasjonalt forskningsnettverk for e-
helse. Svar forventes i februar 2020.  

 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 
 

49/2019 Eventuelt   
 
Senterleder gjør en vurdering av møtesteder for styringsgruppemøtene i 2020. Det tas 
sikte på at et av møtene legges til Bergen.  
 

 Styringsgruppen sitt kvarter ble gjennomført. 

 


