REFERAT

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning
Møte nr:

2-2021

Dato:

15.04.2021

Tid:

09:00 – 11:30

Sted:

Virtuelt møte

Medlemmer
til stede

Erik M. Hansen
Nis Johannsen
Kjetil E. Telle
Roar Jakobsen
Tove Klæboe Nilsen
Helge Garåsen

Medlemmer
forfall

Johan Ronæs

Observatører
til stede

Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet)

Terje Wistner (kun sak 14/2021)
Margunn Aanestad
Markus Rumpsfeld
Egil Rye-Hytten
Liv Heidi Brattås Remo
Siv Mørkved

Observatører
forfall
Til stede fra Ehelseforskning

Forfall fra Ehelseforskning

Stein Olav Skrøvseth
Tom Atle Bakke
Randi Laukli
Rune Pedersen

Anne-Torill Nordsletta
Siri Bjørvig
Monika Johansen
Randi Laukli
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Sak

Tema

9/2021

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

10/2021

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak
1. Referatet fra styringsgruppemøtet 15. februar 2021 ble godkjent.

11/2021

Prosjektstatus
Senterleder presenterte status for prosjektene, og styringsgruppen diskuterte noen av
prosjektene. Styringsgruppen fikk i møtet presentert prosjektet Tverrorganisatorisk
elektronisk pasientjournal ved forsker Asbjørn J. Fagerlund.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering.

12/2021

Virksomhetsrapporter
Senterleder presenterte status for virksomheten.
Styringsgruppen var fornøyd med søknadsinnslaget for 2020. Styringsgruppen
diskuterte den nødvendige veksten som følge av søknadsinnslaget, og oppfordret
senteret til å legge en god strategi for rekrutteringsprosessene fremover.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering.
2. Styringsgruppen var tilfreds med resultatene for søknadsinnslag i 2020

13/2021

Indikatorrapport
Senterleder presenterte indikatorrapporten som viser et positivt bilde av aktiviteten
ved senteret.
Styringsgruppen diskuterte om senteret har de riktige indikatorene, og det var enighet
om å fortsette med de samme indikatorene.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok indikatorrapporten til orientering.
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14/2021

Forskning med kommunal sektor
Senterleder presenterte saken. Styringsgruppen var positive til initiativet og kom med
forslag til mulige samarbeidspartnere.
Vedtak
1. Styringsgruppen støtter at senteret forsøker å ta en koordinerende rolle
sammen med KS på vegne av e-helseforskningsmiljøene, opp mot forskning på
primærhelsetjenesten med avgrensninger som gitt i saksfremlegget og
kommentarer i møtet.
2. Styringsgruppen ber senterleder ta initierende kontakt med Helse- og
omsorgsdepartementet og andre aktører for å etablere rollen.

15/2021

Årshjul styringsgruppen
Det ble klargjort at styringsgruppen er tilgjengelig for Helse- og
omsorgsdepartementet i alle styringsgruppemøtene fremover ved behov, og at
styringsgruppen på eget initiativ kan diskutere saker knyttet til prosess for den
kommende evalueringen.
Styringsgruppen var enige om at det fysiske heldagsmøtet flyttes fra møte 4 til møte 5.
Det var videre enighet om at møtetidspunktet for møte 5 flyttes til 20. oktober, under
forutsetning av at det passer for dem som ikke var til stede under behandling av
saken. Dersom forholdene ligger til rette for det, vil det også arrangeres en felles
middag om kvelden dagen før, 19. oktober.
Vedtak
1. Styringsgruppen besluttet årshjulet med de endringene som fremkom i
møtet.

16/2021

Diverse orienteringer
Senterleder orienterte om status for den kommende evalueringen, ledergruppens
pågående strategiarbeid og om stor oppslutning rundt webinarer senteret har
arrangert den siste tiden.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering.

17/2021

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

