
   

 
REFERAT 

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 

Møte nr: 5-2021  

Dato: 20.10.2021 

Tid: 09:00 – 14:00 

Sted: Virtuelt møte 

Medlemmer 
til stede 

Erik M. Hansen 
Nis Johannsen 
Tove Klæboe Nilsen 
Helge Garåsen 
Margunn Aanestad 
Markus Rumpsfeld 
 

Egil Rye-Hytten  
Terje Wistner  
Vitalii Ikoev 
Jostein Jensen (stedfortreder Johan 
Ronæs) 
 

Medlemmer 
forfall 

Johan Ronæs, Siv Mørkved, Kjetil E. Telle, Roar Jakobsen 
 

Observatører  
til stede 

Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet) 
Irene Olaussen sak 34-2021 og 35-2021 (Helse- og omsorgsdepartementet)  
 

Observatører 
forfall 

 

Til stede fra E-
helseforskning 

Monika Johansen (stedfortredende 
senterleder) 
Stein Olav Skrøvseth  
Tom Atle Bakke  
 
 

Anne-Torill Nordsletta 
Siri Bjørvig 
Rune Pedersen  
Hasse Berntsen  
 
 

Forfall fra E-
helseforskning 
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Sak Tema 

29/2021 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak   

1. Innkalling og agenda ble godkjent. 
 

30/2021 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
Vedtak  

1. Referatet fra styringsgruppemøtet 02.09.2021 ble godkjent. 
 

 31/2021 Prosjektstatus 
 
Senterleder presenterte status for prosjektene med søkelys på de prosjektene som har 
rapportert utfordringer med behov for tiltak fra ledelsen. Oppfølgingstiltak ble gjort 
rede for, og styringsgruppen var tilfreds med tiltakene som var iverksatt. 
 
Styringsgruppen stilte oppklarende spørsmål til hvordan senteret vurderer forsinkelser 
i egne prosjekter i tilfeller hvor det er forsinkelser i implementeringsforløpene som det 
forskes på. Senterleder gjorde rede for at senteret rapporterer ny planlagt 
leveransedato dersom enkelte leveranser forsinkes som følge av slike ytre forhold. 
Dersom det ikke utover dette er utfordringer som påvirker forskningen, så rapporteres 
det ikke behov for interne tiltak.   
  
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.    
 

32/2021 Virksomhetsrapporter 
 
Senterleder presenterte virksomhetsrapportene.  
 
Styringsgruppen kommenterte som positivt at senteret den siste perioden har 
både lavt sykefravær og lav turnover.   
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.    
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33/2021 Indikatorrapport 
 
Senterleder presenterte indikatorrapporten som gir et positivt bilde av 
aktiviteten ved senteret, og la særlig vekt på status for professorkompetanse, 
nivå 2 publikasjoner og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.  
 
Styringsgruppen understøttet at indikatorene viser at senteret har en 
tilfredsstillende utvikling.  
 
Styringsgruppen stilte et utvidet spørsmål rundt hvordan senteret praktisk 
jobber med formidling av kunnskap med mål om at kunnskapen anvendes av 
sektor. Senterleder gjorde rede for at det i tillegg til bruk av virkemidler som 
angitt i indikatorrapporten drives aktivt utadrettet samarbeid og formidling mot 
sektor på ulike måter og nivåer. Senteret opplever at det varierer i hvor stor 
grad og hvordan forskningsbasert kunnskap mottas og anvendes, og at det er 
krevende å måle nøyaktig i hvor stor grad kunnskapen anvendes. 
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.    

34/2021 Evaluering  
 
Menon Economics presenterte status for Helse- og omsorgsdepartementet sin 
pågående evaluering av e-helseforskning generelt, og NSE spesielt. Formålet med 
presentasjonen var dialog med og tilbakemelding fra styringsgruppen. Dette ble 
gjennomført og Menon Economics tar med seg styringsgruppens tilbakemeldinger i 
sluttføringen av arbeidet.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen ber representantene fra Menon Economics om å ta med 
styringsgruppens innspill i sluttføringen av arbeidet. 

35/2021 Oppsummering av diskusjon rundt evalueringen 
 
Styringsgruppen oppsummerte sak 34/2021, og konkluderte med at styringsgruppens 
tilbakemeldinger oppsummeres skriftlig i et brev som oversendes Menon Economics.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen ber administrasjonen om å oppsummere styringsgruppens 
innspill i samarbeid med styringsgruppens leder.  

2. Oppsummeringen sirkuleres til styringsgruppen på e-post med kort 
innspillsfrist før den sendes til Menon Economics 
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36/2021 Budsjett 2022-2024 
 
Senterleder presenterte 0.7-versjon av budsjett 2022-2024, og styringsgruppen gav 
følgende innspill: 

• Budsjettert basisfinansiering tildelt fra Helse- og omsorgsdepartementet det 
enkelte år synliggjøres eksplisitt i tabell 1. 

• Styringsgruppen opprettholdt tidligere vedtak om å ikke avsette ytterligere 
basisfinansiering til fremtidige tiltak. 10 MNOK, som allerede er holdt utenfor 
budsjett, vurderes som tilfredsstillende risikodempende tiltak.  

• Styringsgruppen ba om at forholdet mellom sikre inntekter fra 
konkurranseutsatte midler og estimert innslag på søknader tydeliggjøres 
ytterligere.     

 
Vedtak 

1. Styringsgruppen ber senterleder fortsette arbeidet med budsjett for 2022-2024 
med de innspill som ble gitt i møtet. 
 

37/2021 Diverse orienteringer 
 
Senterleder orienterte om følgende saker: 

• WHO-rollen 
o Rapport om e-helseinnovasjoner i norsk primærhelsetjeneste under 

Covid 19 
o Deltakelse på UNICEF arrangement ifm. med etablering av innovasjons-

hub i Norge. 
• Webinarserier for digital legemiddelhåndtering og digital hjemmeoppfølging 
• Senterets deltakelse på EHIN 
• Digitalt utenforskap som tema er aktualisert i kronikk fra senteret 

 
Vedtak  

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.     
 

38/2021 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt 
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