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Bakgrunn for saken
Forskning i og på primærhelsetjenesten har vært løftet nasjonalt sett i lys av at det har vært lite
forskning på tjenesten, samtidig som en stor andel av helsetjenestene leveres nettopp i
primærhelsetjenesten og kommunal sektor. HelseOmsorg21-strategien har kunnskapsløft for
kommunene som en av fem hovedprioriteringer, og rådet oppnevnte Kommunenes strategiske
forskningsorgan i 20171. Videre finansiering av KSF er imidlertid ikke avklart.
Dette er et område der Nasjonalt senter for e-helseforskning har særlig fokus, og med sitt nasjonale
mandat har en naturlig rolle for å gjennomføre og styrke forskning på området. Senteret har flere
relevante prosjekter på området, noe som krever en koordinert og utbredt kontakt med fastleger,
men som i mange av prosjektene har vært krevende å få til. Som eksempel kan nevnes at i prosjektet
e-konsultasjon og sykmelding, et oppdrag fra Arbeids- og Sosialdepartementet, var det ønskelig å
sende ut spørreskjema til fastlegene, noe som ikke lot seg gjøre. Flere andre aktører som f.eks.
legeforeningen eller Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) har kontaktflater med spesifikke formål.
Senterleder ønsker styringsgruppens innspill for hvordan senteret kan jobbe med problemstillingen
for at både senteret og andre forskningsmiljø kan dra nytte av en koordinert kontaktflate mot
fastlegene. Det kan bygges enten i regi av senteret selv eller andre som for eksempel Helse- og
omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet og i samarbeid med KS. En slik rolle må selvsagt
forvaltes med omhu, og klare retningslinjer for bruk må utarbeides, blant annet for å sikre at ikke
fastleger blir overbelastet med henvendelser om forskningsprosjekter.

Forslag til vedtak
1. Styringsgruppen støtter at senteret tar 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.
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