
   

 

REFERAT 

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 

Møte nr: 3-2020  

Dato: 01.10.2020 

Tid: 10:30 – 14:30 

Sted: Virtuelt møte 

Medlemmer 
til stede 

Erik M. Hansen (leder) 
Anders Grimsmo 
Egil Rye-Hytten 
Finn Henry Hansen 
Henrik D. Finsrud  
Kirsten Petersen 

Karl Vestli 
Kjetil E. Telle 
Siv Mørkved 
Einar Bugge 
Wenche P. Dehli  
Nis Johannsen 

Medlemmer 
forfall 

Ulf E.W. Sigurdsen (vara Nis Johannsen deltok på møtet) 

Observatører  
til stede 

Irene Olaussen (Helse- og omsorgsdepartementet) 

Observatører 
forfall 

 

Tilstede fra E-
helseforskning 

Stein Olav Skrøvseth 
Tom Atle Bakke  
Rune Pedersen  
Randi Laukli 

Anne-Torill Nordsletta 
Siri Bjørvig 
Monika Johansen 
 

Forfall fra E-
helseforskning 
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Sak Tema 

27/2020 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak   

1. Innkalling og agenda ble godkjent 

28/2020 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
Vedtak  

1. Referatet fra styringsgruppemøtet 11. juni 2020 ble godkjent. 

29/2020 Evaluering av Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 
Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om status for planleggingen av den 
kommende evalueringen. Styringsgruppen bli kontaktet per e-post i løpet av fjerde 
kvartal 2020. Evalueringen gjennomføres med oppstart i 2021.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 

30/2020 Finansiering av e-helseforskning  
 
Senterleder gjorde rede for saken, og styringsgruppen kom med følgende innspill:  

• Tydeliggjøre at målet er en bedre helsetjeneste for pasienten. 

• Tydeliggjøre behovet for forskning i primærhelsetjenesten. 

• Forklare forholdet mellom direkte og indirekte finansiering tydeligere. 

• Avslutte brevet med overgang til den kommende evalueringen. 
 

Vedtak 
1. Styringsgruppen støttet brevet med de endringer som ble lagt fram i møtet. 
2. Senterleder sender styringsgruppen revidert forslag innen 14 dager, og 

styringsgruppen gis nye 14 dager til innspill. 
3. Styringsgruppen ba senterleder og styringsgruppens leder om å ferdigstille 

brevet og sende det til Helse- og omsorgsdepartementet via senterets 
linjestyring. 

31/2020 Prosjektstatus 
 
Senterleder orienterte om status for prosjektene. Det er noen forsinkelser som følge 
av koronasituasjonen, som oftest på grunn av eksterne avhengigheter.  
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Det er planlagt en gjennomgang av status og forventinger knyttet til 
samarbeidsprosjektene med Direktoratet for e-helse samt se på rollen til Norsk 
Helsenett.  
 
Det ble gitt en faglig presentasjon v/ stipendiat Anette Vik Jøsendal: Hvordan 
multidose i e-resept kan bedre pasientsikkerheten 
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 

32/2020 Akson 
 
Styringsgruppen diskuterte senterets mediestrategi i lys av den siste tidens debatt om 
Akson.  
 
Vedtak 

1. Saken ble diskutert i styringsgruppen 

33/2020 Virksomhetsrapporter 
 
Senterleder gjorde rede for status for virksomheten.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 

34/2020 Budsjett 2021 - 2023  
 
Senterleder gjorde rede for budsjettet.  
 
Vedtak 

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

2. Senterleder ble gitt i oppdrag å forhandle med SIVA om nye lokaler. En ferdig 
forhandlet løsning sendes til styringsgruppen for tilslutning. 

35/2020 Sammensetning av styringsgruppen 2021 – 2022 
 
I henhold til styringsgruppens mandat skal medlemmer som har sittet siden 
oppstarten av 2016 erstattes. Det er ønskelig med stor grad av kontinuitet inn i neste 
periode i lys av at senteret skal evalueres.  
 
Styringsgruppen gav følgende innspill: 

• Størst mulig grad av kontinuitet ble støttet. 
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• Vurdere lengre funksjonstid for medlemmer i neste mandatperiode. 

• Styringsgruppen foreslår at det sendes ut brev til de respektive organisasjonene 
hvor det skal oppnevnes representanter.  

 
Vedtak 

1. Senterleder formidler styringsgruppens innspill gitt i møtet til adm. dir. ved 
UNN HF. 

36/2020 Årshjul 2021 
 
Forslag til årshjul 2021 ble støttet.  
 
Det ble konkludert med at digitale møter skal ha varighet på en halv dag med 
tidspunkt før eller etter lunsj. Fysiske møter arrangeres som heldagsmøter.  
 

1. Styringsgruppen besluttet den foreslåtte møteplanen for 2021. 

37/2020 Diverse orienteringer 
 
Senterleder orienterte om følgende saker: 

• Senteret er invitert til å være med på Stortingets høring om ny lov for e-helse 
8. oktober. 

• Nytt oppdragsprosjekt under planlegging i samarbeid med Arbeids- og 
sosialdepartementet på tematikk innenfor e-konsultasjon og sykemelding.  

• Senteret har avsluttet arbeidet med SFF søknad på grunn av for dårlig tid.  
 

38/2020 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt.  

 


