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Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning
Møte nr:

6-2021

Dato:

09.12.2021

Tid:

09:00 – 10:45

Sted:

Virtuelt møte

Medlemmer
til stede

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

Medlemmer
forfall

Johan Ronæs

Observatører
til stede

Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet)
Irene Olaussen sak 41-2021 (Helse- og omsorgsdepartementet)

Egil Rye-Hytten
Terje Wistner
Vitalii Ikoev
Siv Mørkved
Roar Jakobsen
Jostein Jensen (stedfortreder Johan
Ronæs)

Observatører
forfall
Til stede fra Ehelseforskning

Stein Olav Skrøvseth
Monika Johansen
Tom Atle Bakke

Forfall fra Ehelseforskning

Rune Pedersen

Anne-Torill Nordsletta
Siri Bjørvig
Hasse Berntsen
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Sak

Tema

39/2021

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

40/2021

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak
1. Referatet fra styringsgruppemøtet 20.10.2021 ble godkjent.

41/2021

HOD sin evaluering av e-helseforskning generelt og NSE spesielt
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) innledet saken. Det ble orientert om at
Menon Economics har levert rapporten «E-helseforskning i Norge – en kartlegging og
vurdering av virkemidler», med særlig fokus på Nasjonalt senter for e-helseforskning.
HOD sin behandling av rapporten har ikke startet, og det pågår andre arbeider med
relevans for saken som ikke er sluttført. Per i dag finnes det ingen tidslinje for den
videre prosessen. Det ble avklart med HOD i møtet at det er tidsnok for
styringsgruppen å behandle saken på første styringsgruppemøte i februar 2022.
Styringsgruppens leder innledet videre med å kort oppsummere hvilken
dokumentasjon som er tilgjengelig i saken i tillegg til rapporten, og presiserte formålet
med dagens møte til å være en kort diskusjon om hvordan saken skal forberedes til
neste styringsgruppemøte.
Senterleder gjorde videre rede for senterets syn på rapporten. Overordnet
tilbakemelding er at senteret ikke kjenner seg igjen i bildet som tegnes av NSE.
Faktagrunnlaget er noe mangelfullt, og det er metodiske svakheter. Det ble nevnt for
eksempel et avgrenset utvalg av informanter som ikke gjenspeiler senterets bredde,
manglende kvalitetssikring, uheldig sammenligning med instituttsektoren, mangelfull
fremstilling av økonomi og satsingsområder, samt uklar argumentasjon rundt
effektforskning. Det er foreslått to tiltak som gjenspeiler diskusjoner som har pågått
over tid både i styringsgruppen og på senteret, men det savnes en diskusjon av
nullalternativet. Senteret mener at aktiviteten bør være basert på forskning som
hovedaktivitet med en tilhørende aktivitet rundt rådgivning/utredning med utspring i
forskningsbasert kunnskap. En konstruktiv tilnærming for videre diskusjon kan være å
tenke gjennom bestiller/mottaker-apparatet for utredningsdelen, slik at den er tydelig
for sektoren, og med utgangspunkt i en dialogbasert tilnærming som bygger tillit for
alle parter.
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Styringsgruppen kom med følgende innspill:
• Det ble påpekt at tidligere innspill til Menon Economics om manglende bredde
blant informantene ikke har blitt fulgt opp (f.eks. mangler brukerrepresentant,
KS, Helsedirektoratet, med flere i den endelige rapporten).
• Det ble foreslått at det utarbeides et notat som sendes ut i forkant av neste
møte. Notatet skal legge grunnlag for en konstruktiv diskusjon rundt
rapporten, i den hensikt å oversende til helse- og omsorgsdepartementet
informasjon som kan inngå i det samlede kunnskapsgrunnlaget for den videre
drøftingen av senterets videre utvikling.
Styringsgruppens leder oppsummerte, i dialog med HOD i møtet, at det utarbeides et
notat i forkant av styringsgruppens møte i februar 2022. Notatet skal gi grunnlag for en
konstruktiv diskusjon av rapporten, som deretter kan oppsummeres i et innspill til
HOD. Innretningen må være på et nivå som gir nytte for HOD, og det ble foreslått å
strukturere et diskusjonsnotat rundt de to hovedtemaene i rapporten; 1) evaluering av
senteret og 2) evaluering av e-helseforskning generelt.
Vedtak
1. Rapporten ble tatt til orientering.
42/2021

Virksomhetsrapporter
Senterleder presenterte virksomhetsrapportene.
Styringsgruppen stilte oppklarende spørsmål rundt et forhøyet sykefravær siden
forrige rapportering. Senteret følger situasjonen kontinuerlig. En viktig faktor
for sykefraværet er koronasituasjonen.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering.

43/2021

Budsjett 2022-2024

Senterleder presenterte forslag til budsjett for 2022-2024.
I sammenheng med at det legges opp til en gradvis vekst, så stilte
styringsgruppen oppklarende spørsmål rundt senterets vekststrategi på noe
lengre sikt. Hvor stort skal senteret bli? Senterleder gjorde rede for at dagens
vekststrategi er behovsdrevet. Vi må vokse for å levere på et eksisterende
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behov. Styringsgruppen vil bli invitert til å diskutere senterets langsiktige
vekststrategi i forbindelse med den pågående evalueringen.
Vedtak
1. Styringsgruppen besluttet at fremlagte budsjett gjøres om til versjon 1.0 og at
senterleder legger frem budsjettet for endelig godkjenning hos direktøren ved
UNN.
44/2021

Årshjul
Styringsgruppen hadde følgende innspill til årshjulet:
• Ønske om flere fysiske møter med fleksibel mulighet for å endre ved behov
• Ønske om å arrangere besøk til aktuelle aktører (Helseplattformen ble tentativt
nevnt for møte 5 eller 6).
• Koordinere møteaktiviteten med Nasjonalt e-helsestyre.
Vedtak
1. Styringsgruppen besluttet den foreslåtte møteplanen for 2022.

45/2021

Diverse orienteringer
Senterleder orienterte om et pågående arbeid med å se på IKT infrastruktur for
forskningsprosjekter.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering

46/2021

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

