REFERAT

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning
Møte nr:

1-2021

Dato:

03.02.2021

Tid:

10:30 – 14:00

Sted:

Virtuelt møte

Medlemmer
til stede

Erik M. Hansen
Nis Johannsen
Kjetil E. Telle
Roar Jakobsen
Johan Ronæs
Tove Klæboe Nilsen

Medlemmer
forfall

Siv Mørkved
Liv Heidi Brattås Remo (stilte med vara)
Helge Garåsen

Observatører
til stede

Kristian Skauli fra sak 4 (Helse- og omsorgsdepartementet)

Terje Wistner
Margunn Aanestad
Markus Rumpsfeld
Bjørnar Alexander Andreassen (vara
Helsedirektoratet)
Egil Rye-Hytten (fra sak 4)

Observatører
forfall
Til stede fra Ehelseforskning

Forfall fra Ehelseforskning

Stein Olav Skrøvseth
Tom Atle Bakke (sak 1-6)
Lene Lundberg
Rune Pedersen

Anne-Torill Nordsletta
Siri Bjørvig
Monika Johansen
Randi Laukli
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Sak

Tema

1/2021

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

2/2021

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak
1. Referatet fra styringsgruppemøtet 3. desember 2020 ble godkjent.

3/2021

Møte med adm.dir. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Adm. dir. Anita Schumacher presenterte seg selv, UNNs rolle i forhold til senteret og
forventninger til styringsgruppens rolle/mandat. Det er viktig at alle parter har en god
rolleforståelse. Adm. dir. opplever at rolleforståelsen per i dag er avklart og
velfungerende. Senterets uavhengige rolle som forskningsaktør ble tydeliggjort.
Vedtak
1. Intet

4/2021

Status for Nasjonalt senter for e-helseforskning
Senteret ble presentert for styringsgruppen ved at senterleder, avdelingsledere og
staben presenterte status for sine områder. Det ble stilt spørsmål og diskutert
underveis, og presentasjonen sendes til styringsgruppen i etterkant av møtet.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering.

5/2021

Styringsgruppens mandat og arbeidsform
Senterleder presenterte kort mandat og arbeidsform, og understreket at
styringsgruppen er sentral bidragsyter for senterets utvikling.
Det ble stilt oppklarende spørsmål, og det kom frem et ønske om å fortsette dialogen
om mandat og arbeidsform på et senere tidspunkt, i form av et seminar eller lignende.
Vedtak
1. Styringsgruppen holdt fast på mandatet og arbeidsformen som er etablert, og
ba om at saken settes opp på nytt på et senere tidspunkt.
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6/2021

Prosjekt kunnskapsoppsummering
Senterleder innledet saken og ba styringsgruppen om innspill til innretning for en
kunnskapsoppsummering relevant for Akson.
Styringsgruppen kom med følgende innspill:
• Styringsgruppen ba om at det etableres tett dialog om innretning mellom
senteret og myndighetsprogrammene som jobber med felles kommunal
journal og helhetlig samhandling.
• Kunnskap som belyser sammenhengen mellom felles kommunal journal og
helhetlig samhandling ble løftet frem som sentralt.
• Nasjonal styring ble løftet frem som sentralt tema.
• Prosjektet bør innrettes mot å oppsummere kunnskap om hvordan denne
typen prosjekter bør gjennomføres, og kunne gi konstruktive innspill til videre
prosesser. I den grad det er mulig/relevant, bør erfaringer fra andre
«bransjer» vurderes mht. tilnærminger som har lykkes for slike omfattende
digitaliseringsprosjekt.
• Det kom frem ønske om mer kunnskap rundt perspektiver knyttet til
innovasjon, marked og økonomi.
• Styringsgruppen ønsket at senteret samarbeider med andre
kunnskapsmiljøer, og at det legges til rette for en dialogbasert
kunnskapsutvikling.
Vedtak
1. Styringsgruppen støttet at senteret går i gang med prosjekt som har som mål å
lage en kunnskapsoppsummering som er relevant for Akson og helhetlig
samhandling.
2. Styringsgruppen ba om at prosjektet innrettes i henhold til tilbakemeldingene
gitt i møtet.

7/2021

Diverse orienteringer
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering.

8/2021

Eventuelt
Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om status for evaluering, og forslag til
oppdrag som er sendt til styringsgruppen for innspill. Departementet klargjorde at
både styringsgruppens medlemmer enkeltvis og samlet kan gi sin tilbakemelding.
Senteret kan også gi sin egen tilbakemelding.
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Styringsgruppen poengterte at det er nødvendig å gjøre en avgrensning av begrepet ehelseforskning, og hvorvidt det skal forstås innenfor rammen av senterets oppdrag
eller bredere.
Styringsgruppen påpekte at også tidligere medlemmer av styringsgruppen må bli hørt i
evalueringen.
Styringsgruppen stilte spørsmål rundt sammenhengen mellom punkt 1 og 2 i
oppdraget. Departementet svarte ut at evaluering av senteret må ses i lys av
evalueringen av e-helseforskning i stort. Styringsgruppen mener dette bør klargjøres i
oppdraget.
Senterleder påpekte at begrepet utredning er brukt i oppdraget, og at dette begrepet
må forstås rett ut fra styringsgruppens tidligere diskusjoner, og senterets bruk av
kunnskapsoppsummeringer og rapporter som medium for kunnskapsformidling.
Vedtak
1. Styringsgruppens leder lager et utkast til felles svar fra styringsgruppen til
departementet. Utkastet sendes på sirkulasjon til styringsgruppens
medlemmer før oversendelse til HOD.

