REFERAT

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning
Møte nr:

4-2020

Dato:

03.12.2020

Tid:

10:30 – 14:30

Sted:

Virtuelt møte

Medlemmer
til stede

Erik M. Hansen
Anders Grimsmo (fra sak 43)
Egil Rye-Hytten
Henrik D. Finsrud
Kirsten Petersen
Kjetil E. Telle

Medlemmer
forfall

Ulf E.W. Sigurdsen (vara Nis Johannsen deltok på møtet)
Karl Vestli (Roar Jakobsen deltok på møtet)
Finn Henry Hansen

Observatører
til stede

Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet)
Irene Olaussen (Helse- og omsorgsdepartementet)

Siv Mørkved
Einar Bugge
Wenche P. Dehli
Nis Johannsen
Roar Jakobsen

Observatører
forfall
Til stede fra Ehelseforskning

Forfall fra Ehelseforskning

Stein Olav Skrøvseth
Tom Atle Bakke
Lene Lundberg
Rune Pedersen

Anne-Torill Nordsletta
Siri Bjørvig
Monika Johansen
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Sak

Tema

39/2020

Godkjenning av innkalling og agenda
Vedtak
1. Innkalling og agenda ble godkjent.

40/2020

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak
1. Referatet fra styringsgruppemøtet 1. oktober 2020 ble godkjent.

41/2020

Evaluering av Nasjonalt senter for e-helseforskning
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) orienterte om status for planleggingen av den
kommende evalueringen. Prosessen er forsinket i forhold til opprinnelig plan på grunn
av COVID-19. Evalueringen planlegges i to spor hvor evaluering av senteret utgjør det
ene sporet og vurdering av virkemiddelapparatet på e-helseforskning i stort utgjør det
andre sporet.
Hovedpunkter for videre prosess er:
• HOD vil igangsette arbeidet med vurdering og evaluering i 2021
• Eksternt firma vil bli benyttet, kompetanse på forskning så vel som
virkemiddelapparat vil være krav
• Styringsgruppen vil få mulighet til å kommentere på utkast til oppdrag
• Styringsgruppens nåværende og fremtidige medlemmer vil bli involvert i
evalueringen
Med forbehold om politiske beslutninger, orienterte HOD om at prosessen ikke vil
medføre endringer i senterets finansiering for 2022.
Styringsgruppen gav følgende innspill til videre prosess:
• Styringsgruppen støttet prosessen
• Styringsgruppen minnet om at begrepet nasjonal rolle er svært bredt og kan
defineres på mange ulike måter.
Vedtak
1. Styringsgruppen ba Helse- og omsorgsdepartementet ta med styringsgruppens
innspill i sitt videre arbeid.
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42/2020

Justering av strategi
Styringsgruppen har bedt om at strategien vurderes årlig. Senterleder gjorde rede for
forslag til justeringer i senterets strategi, og styringsgruppen hadde følgende innspill:
•

Styringsgruppen støttet tydeliggjøring av at senteret skal gjøre teknologisk og
eksperimentell forskning med begrunnelse i behovet for fremoverrettet syn på
utviklingstrekk.

•

Styringsgruppen anbefalte å se til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
for videreutvikling av senterets satsingsområder. Herunder tydeliggjøre
behovet for forskning i primærhelsetjenesten.

Vedtak
1. Styringsgruppen ba senterleder justere strategien i henhold til de innspillene
som kom i møtet.
2. Senterleder ble bedt om å legge fram en justert strategi for styringsgruppen i
første kvartal 2021.
43/2020

Prosjektstatus
EU prosjektet «WARIFA – Watching the risk factors» ble presentert av prosjektleder
Thomas Schopf.
Senterleder orienterte om status for pågående prosjekter.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering.

44/2020

Virksomhetsrapporter
Senterleder presenterte virksomhetsrapportene.
Styringsgruppen gav følgende innspill:
• Styringsgruppen var tilfredse med resultatet og med status for tilslag på
søknader.
• Styringsgruppen kommenterte at sykefraværet er økende og må følges med
på.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering.
2. Styringsgruppen mener dette er et godt resultat og er tilfreds med resultatet
for tilslag på søknader.
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45/2020

Rapportering på indikatorer
Senterleder presenterte indikatorrapporten.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok indikatorrapporten til orientering.

46/2020

Budsjett 2021 - 2023
Senterleder presenterte saken, og styringsgruppen hadde følgende innspill til det
videre arbeidet:
• Styringsgruppen ba senteret om å planlegge med en kontrollert vekst.
• Styringsgruppen ba senteret om å vektlegge kvalitet i det videre
rekrutteringsarbeidet.
Vedtak
1. Styringsgruppen besluttet budsjett for 2021-2023.
2. Styringsgruppen ba senterleder om å ivareta en kontrollert vekst som ivaretar
kvalitet.

47/2020

Oppsummering av styringsgruppens arbeid
Styringsgruppen gjennomførte en oppsummering av arbeidet for inneværende
periode. Følgende punkter videreformidles til ny styringsgruppe:
• Styringsgruppen har den siste perioden vært et godt kollegium som har jobbet
konstruktivt for å styrke senteret.
• Det har vært lærerikt å være medlem av styringsgruppen.
• Forankring i de respektive organisasjonene er viktig for at styringsgruppens
arbeid skal være nyttig.
• Vurdere å rette fokus i større grad på senterets relevans og formidling av
relevant kunnskap i kommende periode.
• Det har vært nyttig å arrangere de fysiske møtene på rundgang.
• Fortsette arbeidet med å styrke kunnskapsgrunnlaget i primærhelsetjenesten.
Senterleder takket den sittende styringsgruppen for arbeidet og gjorde rede for
hvorfor styringsgruppen har vært nyttig for senteret den siste perioden.
Vedtak
1. Styringsgruppen ba senterleder formidle styringsgruppens tilbakemeldinger til
ny styringsgruppe i første møte i 2021.
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48/2020

Diverse orienteringer
Senterleder orienterte om følgende:
• Senteret har blitt reoppnevnt som WHO samarbeidssenter for digital helse og
telemedisin i to nye år
• Finansieringsbrevet som styringsgruppen sist behandlet i sak 30-2020 ble
ferdigstilt av senterleder og styringsgruppens leder iht vedtaket i saken, og
sendt til UNN HF for videre behandling.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering

49/2020

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

