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Bakgrunn for saken 
Styringsgruppen for Nasjonalt senter for e-helseforskning er nedsatt av adm.dir. ved UNN HF, og 
ligger derfor ikke i styringslinjen til senteret. I henhold til gruppens mandat skal gruppen tilse at 
senteret drives forsvarlig og ha et overordnet ansvar for faglig aktivitet for senteret. 
 
Styringsgruppen i perioden 2019-2020 hadde en tilsvarende diskusjon i starten av sitt arbeid, ref. sak 
3-2019. Styringsgruppen hadde også en oppsummering av sitt arbeid i siste møte 2020, ref. sak 47-
2020. I sak 47-2020 ba styringsgruppens utgående medlemmer om at deres erfaringer burde 
videreformidles til den nye styringsgruppen. Begge disse sakene er bakgrunnsinformasjon for 
diskusjonen. 
 
Senterleder inviterer styringsgruppen til å diskutere eget mandat og egen arbeidsform i møtet.  
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen beslutter sin egen arbeidsform i henhold til referatet 
 

Vedlegg 
Styringsgruppens mandat (vedlagt sak 3-2021) 
Utklipp fra referat i sak 3-2019 og sak 47-2020. 
 



3/2019 Styringsgruppens mandat

Styringsgruppen drøftet mandatet og arbeidsform i styreseminaret 10. april. Mandater er 
godkjent av administrerende direktør ved UNN 7. januar 2019. Følgende punkter 
sammenfatter den enighet som fremkom i møtet 10. april;  

• Styringsgruppen forstår mandatet slik at styringsgruppen, som et kollegium, skal
gjøre sitt for at Nasjonal senter for e-helseforskning (NSE) skal ivareta sin oppgaver
på en best mulig måte i tråd med mandatet.

• Representantene i styringsgruppen representerer ikke sine respektive
organisasjoner, men skal gjøre bruk av egen kompetanse og erfaring i
styringsgruppens arbeid til beste for NSE i tråd med mandatet.

• Styringsgruppen anbefalte at senterleder ber adm. dir. ved UNN vurdere om
styringsgruppens forståelse kunne komme enda tydeligere fram i mandatet, for
eksempel ved at det ble tatt inn en setning i mandatet som får fram at
styringsgruppens oppgave utelukkende er å ivareta senterets interesser innenfor
mandatets rammer, og styringsgruppemedlemmene kan bare i den grad senteret er
tjent med det legge vekt på interessene til egen arbeidsgiver, senterets eiere, inkl.
UNN, eller andre.

• Styringsgruppen anbefalte at senterleder ber om en egen instruks som avklarer
styring mellom administrerende direktør UNN HF og senterleder ved Nasjonalt
senter for e-helseforskning.

Vedtak 
1. Styringsgruppen tar saken til orientering.

REFERAT 



REFERAT 

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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