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Rune Pedersen 
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Sak Tema 

13/2020 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak   

1. Innkalling og agenda ble godkjent 

14/2020 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
Vedtak  

1. Referatet fra styringsgruppemøtet 12. desember 2019 ble godkjent. 

 15/2020 Status mht. koronavirus 
 
Senterleder orienterte om tiltak og konsekvenser av Covid-19 situasjonen:  

• Senteret etablerte hjemmekontor 12. mars. 
• Det er nå åpnet for fleksibel løsning hvor det anvendes en kombinasjon av 

hjemmekontor og bruk av kontorlokalene. 
• Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av lokalene for å ivareta smittevern. 
• Senteret har driftet så normalt som mulig. For et forskningssenter er det i 

relativt stor grad mulig, og det har fungert godt. 
• Søknadsarbeid har i stor grad vært prioritert i perioden, bl.a. NFR sin 

hovedfrist 20. mai.  
• Senteret har tatt i bruk interne digitale plattformer mer utstrakt og hatt en 

bratt læringskurve. 
• Det er satt i gang flere initiativer rundt forskning på Covid-19 relaterte temaer, 

og ett av dem ble presentert i møtet.   
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 
 

16/2020 Evaluering av Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 
Kristian Skauli fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) var invitert for å orientere 
om den kommende evalueringen, herunder utarbeidelse av kriterier og videre prosess. 
Skauli gikk innledningsvis gjennom følgende hovedpunkter: (presentasjonen vedlegges 
referatet til informasjon for styringsgruppen)     

• Ved etableringen av senteret ble det lagt til grunn at senteret skulle evalueres 
i to faser. 

• Midtveisevalueringen ble gjennomført i 2018 med anbefalte tiltak, og fase 2 
skal nå planlegges. Styringsgruppen ble invitert til å gi innspill til innretting og 
gjennomføring.  
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• Utkast til momenter for evalueringen ble presentert rundt følgende 
hovedpunkter: 

- Mandat, rolle og organisering 
- Leveranser og resultat 
- Gjennomføring (tidslinje) 

  
Styringsgruppen gav følgende innspill: 
 

• Mandat, rolle og organisering 
- Det er forventet bærekraftig økonomi. HOD bør evaluere den 

nasjonale rollen i relasjon til senterets oppdrag og økonomiske status, 
men også i forhold til hvordan senterets oppdrag harmonerer med 
nasjonale og internasjonale finansieringsordninger. Bør e-
helseforskning styrkes ved å styrke finansieringssystemene rundt 
kunnskapsutvikling på e-helse? 

 
• Leveranser og resultat 

- Behovet for relevant kunnskapsproduksjon til nytte for 
kommunesektoren og fremtidens helsetjeneste ble adressert.  

- Senteret må evalueres i relasjon til det oppdraget som er gitt, og den 
strategien som er besluttet. HOD må varsle senteret dersom deler av 
strategien er på feil kurs. 

- Nasjonale og internasjonale finansieringsordninger styrer retningen til 
forskningen og hvilke leveranser og resultat som produseres. Det må 
hensyntas i evalueringen. 

 
• Gjennomføring (tidslinje) 

- Styringsgruppen ønsket en noe raskere gjennomføringsfase med 
ferdigstillelse mot slutten av 2021.  

- Styringsgruppen ba om tilstrekkelig med tid til å korrigere kurs og 
iverksette tiltak i etterkant av gjennomføringen. 

 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 
 
 

17/2020 Prosjektstatus 
 
I forrige møte ba styringsgruppen om at hele senterets portefølje presenteres. 
Senterleder presenterte for første gang styringsgruppen en oversikt over alle senterets 
prosjekter, både nasjonale prosjekter, oppdragsprosjekter, strategiske prosjekter og 
eksternt finansierte prosjekter.  
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Styringsgruppen fikk faglig presentasjon av forsker Monika K. Gullslett av prosjektet 
«Videokonsultasjoner psykisk helsevern» som ble etablert som en respons til Covid-19, 
og ser på endret bruk av videokonferanse i forbindelse med pandemien.  
 
Kopi av presentasjonen er lagt ved til informasjon for styringsgruppen.  
 
Styringsgruppen gav følgende innspill: 

• Det ble etterlyst oppsummeringer på porteføljenivå/satsingsområder, og 
eksplisitte kommentar ved rød status.  

• Avsluttede prosjekter inkludert leveranser er historie og kan presenteres som 
eget vedlegg og eventuelt forkortes.    

• Behov for gjennomgang av kontaktpersoner for nasjonale prosjekter. 
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 
 

18/2020 Søknad om SFF 
 
Senterleder presenterte saken og skisse til SFF søknad. Det legges til grunn at 
breddekompetansen er senterets styrke, og at alle satsingsområdene skal inngå i 
søknaden.  
 
Styringsgruppen hadde følgende innspill: 

• For å nå opp i konkurransen må det begrunnes veldig godt hvorfor et bredt 
fokus i dette prosjektet kan bidra til å flytte forskningsfronten.   

• Forslag om å ta utgangspunkt i de fire prioriterte pasientgruppene beskrevet i 
Nasjonal helse- og sykehusplan. 

• Det er svært krevende å nå opp i konkurransen om SFF og det er høy risiko for 
å ikke lykkes. Prosessen vil uansett innslag eller ikke kreve at senteret spisser 
sine satsingsområder gjennom søknadsprosessen. Hvis senteret lykkes med å 
levere en god søknad, vil det uansett sluttresultat bringe senteret i riktig 
retning.  

   
Vedtak 

1. Styringsgruppen støttet at senteret søker om SFF. 
 

2. Styringsgruppen støttet det framlagte forslaget til innretning med de 
kommentarer som ble gitt i møtet. 
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19/2020 Rapportering på indikatorer 
 
Senterleder gjorde rede for status for senterets indikatorer og trakk særlig frem som 
positivt at antall publikasjoner har økt relativt mye fra 2018 til 2019, og at andelen 
nivå 2 publikasjoner fremdeles er innenfor målsettingen.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok indikatorrapporten til orientering. 
 

20/2020 Leveringsformer  
 
Senterleder orienterte om saken som omhandler en oversikt og beskrivelse av ulike 
typer leveranseformer som brukes i kunnskapsoppsummeringer til eksterne 
interessenter. Styringsgruppen ble bedt om innspill, og om beskrivelsen er dekkende 
for mottakere/bestillere av kunnskap.  
 
Styringsgruppen gav sin støtte til de leveringsformene som er foreslått, og pekte særlig 
på viktigheten av at både senteret og bestillere gjør gode vurderinger rundt valg av 
leveringsformer.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen stilte seg positiv til de foreslåtte leveringsformene for 
kunnskapsoppsummeringer, og anbefalte at det gjøres gode vurderinger i valg 
av leveringsform både av bestiller og leverandør.  
 

21/2020 Virksomhetsrapporter 
 
Senterleder presenterte virksomhetsrapporter fra 2019 og per april 2020.  
 
Styringsgruppen stilte oppklarende spørsmål, særlig rettet mot Covid-19 situasjonen, 
og spørsmålene ble besvart. Det er prognosert med et negativt driftsresultat på 1,0 
MNOK før overføring til balansen. Dette begrunnes  i Covid-19 situasjonen, og en 
prognose som viser relativ normal drift resten av året.    
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering. 
 
 

 

22/2020 Finansiering av e-helseforskning 
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Senterleder orienterte om saken som har utspring fra styringsgruppens bestilling i sak 
44-2019 hvor senterets rammefinansiering ble diskutert, samt behovet for å adressere 
spørsmålet om finansiering av e-helseforskning til Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Styringsgruppen støttet innholdet i notatet, og ble enige om videre prosess.         
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen støttet å adressere behovet for finansiering til HOD med 
bakgrunn i vedlagte notat. 
  

2. Styringsgruppen står som avsender og saken fremmes gjennom 
linjestrukturen, via UNN HF og Helse Nord RHF. 

 
3. Styringsgruppen ba senterleder å ferdigstille et «foreløpig notat» før neste 

møte som behandles ved e-post sirkulasjon, og som sendes HOD i forkant av 
ferdigstilling av neste års styringssignaler. 
 

4. Styringsgruppen ba senterleder legge frem saken på nytt i neste ordinære 
møte, med formål om å ferdigstille notatet.   
 

23/2020 Budsjett 2021-23 og avsetning 
 
Senterleder presenterte versjon 0,75 av budsjett for 2021-2023, og la frem anbefaling 
om å ikke budsjettere med ytterligere avsetning fremover. Ved utgangen av 2020 er 
summen av avsetninger  10 MNOK.  
 
Styringsgruppen støttet anbefalingen og ba senteret om å arbeide videre med 
budsjettet til neste møte. 
 

1. Styringsgruppen ba senterleder fortsette arbeidet med budsjett for 2021-2023 
med de innspill som ble gitt i møtet. 

 
2. Styringsgruppen sluttet seg til senterleders vurdering og ba om at det ikke 

budsjetteres med ytterligere avsetning i 2021. 

24/2020 Årsrapport 2019 
 
Senterleder orienterte styringsgruppen om årsrapporten for 2019.  
 
Styringsgruppen gav innspill om at aktiviteten til senteret formidles på en god måte.  
 
Vedtak: 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 
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25/2020 Diverse orienteringer 
 
Senterleder orienterte om følgende saker: 

• Senterets rutiner i lys av Covid-19 situasjonen. 
• Den planlagte konferansen i samarbeid med WHO, «The future of digital 

Health systems», ble avlyst på grunn av Covid-19. Senteret arbeider med ny 
arbeidsplan for neste periode for samarbeid med WHO.  

  

26/2020 Eventuelt 
• Styringsgruppen ba senteret om å vurdere oppstart av en ny 

kunnskapsoppsummering på temaet «kunstig intelligens og implementering», 
som en oppfølging av kunnskapsoppsummeringen fra 2018. Bestillingen må 
eventuelt tydeliggjøres og avgrenses i samarbeid med sektoren, og særlig med 
Helsedirektoratets prosjekt «Bedre bruk av kunstig intelligens».  

 


	innhold

