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Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 

Møte nr: 3-2021  

Dato: 10.06.2021 

Tid: 09:00 – 11:30 

Sted: Virtuelt møte 

Medlemmer 
til stede 

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

Margunn Aanestad 
Markus Rumpsfeld 
Egil Rye-Hytten  
Liv Heidi Brattås Remo  
Siv Mørkved 
 

Medlemmer 
forfall 

Helge Garåsen  
Terje Wistner 

Observatører  
til stede 

Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet) 

Observatører 
forfall 

 

Til stede fra E-
helseforskning 

Stein Olav Skrøvseth 
Tom Atle Bakke  
Monika Johansen 
 

Anne-Torill Nordsletta 
Siri Bjørvig 
 

Forfall fra E-
helseforskning 

Randi Laukli 
Rune Pedersen 
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Sak Tema 

18/2021 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Det fremkom ønske om at sakspapirene legges tilgjengelig i møteinnkallingen.   
 
Vedtak   

1. Innkalling og agenda ble godkjent. 

19/2021 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
Vedtak  

1. Referatet fra styringsgruppemøtet 15.04.2021 ble godkjent. 

 20/2021 Evaluering 
 
Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om at Menon economics er valgt 
som leverandør av evalueringsoppdraget etter anbudskonkurransen. Det er 
gjennomført oppstartsmøte mellom leverandør og departementet. Det er ingen 
endringer i opprinnelig plan og endelig leveranse forventes i løpet av 2021. 
Styringsgruppen vil bli involvert i prosessen.   
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.  

21/2021 Praksisnett 
 
Senterleder presenterte saken, og styringsgruppen hadde flere konkrete innspill 
som tas med videre. 
 
Det kom frem spørsmål om hvilke konsekvenser vedtaket vil har for andre 
prioriteringer på senteret. Senterleder gjorde rede for at det ikke er utarbeidet 
plan inkludert budsjett enda, men at en styrking av prosjektet sannsynligvis 
består av nyansettelser og/eller innkjøp av tjenester. Kostnaden kan dekkes av 
senterets finansiering uten å anvende styringsgruppens avsatte midler.   
 
Styringsgruppen pekte på viktigheten av å se de kortsiktige utfordringene i 
prosjektet i sammenheng med de langsiktige utfordringene med referanse til 
vedtakspunkt 2 og 3. 
 
Vedtak  

1. Styringsgruppen anser prosjektet som et viktig nasjonalt prosjekt for 
senteret, og støtter NSEs rolle i prosjektet.  
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2. Styringsgruppen ber senteret om å avsette ekstra midler for å sikre 
framdrift i prosjektet.  

 
3. Styringsgruppen ber om at senterleder i samarbeid med prosjektet 

legger fram en langsiktig plan for drift av prosjektet. 
 

22/2021 Strategiarbeid 
 
Senterleder orienterte om senterets strategiarbeid som ses i sammenheng med 
den pågående evalueringen av senteret.  
 
Til handlingsplanen for nasjonal rolle ble det etterspurt en tydeliggjøring av 
senterets tiltak knyttet til forsknings- og kunnskapsmiljøene innenfor e-helse i 
Norge.   
 
Vedtak  

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.   

 Faglig presentasjon: Horizon 2020-prosjekt: ASCLEPIOS, Advanced Secure Cloud 
Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare  
v/ seniorforsker Kassaye Yitbarek Yigzaw. 

23/2021 Diverse orienteringer 
 
Senterleder orienterte om at Senter for pasientnær kunstig intelligens ved UNN 
arrangerer Midnattssolkonferansen for kunstig intelligens i Tromsø 15.-16. juni 
2021. Nasjonalt senter for e-helseforskning er medarrangør og godt 
representert på konferansen. Det er fremdeles mulig å delta på konferansen 
digitalt. 
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.   
 

24/2021 Eventuelt 
 
Tove Klæboe Nilsen orienterte styringsgruppen om at Helse Nord har utarbeidet 
en Kunstig intelligens strategi som skal behandles i RHF styret 22. Juni. 
Strategien videreformidles til styringsgruppen.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.  
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