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Dato: 21.04.2022 
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Nis Johannsen 
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Medlemmer 
forfall 

Helge Garåsen  
Margunn Aanestad 
Egil Rye-Hytten  
Roar Jakobsen 
 

Observatører  
til stede 

Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet) 

Observatører 
forfall 

 

Til stede fra E-
helseforskning 
og UNN 

Stein Olav Skrøvseth  
Tom Atle Bakke  
Gro Berntsen  
Siri Bjørvig 

Monika Johansen  
Randi Laukli 
Anne Torill Nordsletta 
 

Forfall fra E-
helseforskning 
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Sak Tema 

7/2022 Godkjenning av innkalling og agenda 
 

Vedtak   
1. Innkalling og agenda ble godkjent. 

8/2022 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 

Vedtak  
1. Referatet fra styringsgruppemøtet 10.02.2022 ble godkjent. 

 9/2022 Årsrapport 2021 
 

Styringsgruppen ble invitert til å godkjenne rapporten og gi sine innspill. 
 

Styringsgruppens medlemmer ble bedt om å kvalitetssikre oversikten over 
medlemmene på side 7.  
 

Årsrapporten fikk generelt gode tilbakemeldinger og ble godkjent i møtet. 
Styringsgruppen hadde følgende ønsker: 

• Et eksempel på bruk av velferdsteknologi i kommunene 
• I størst mulig grad unngå generiske bilder   
• Sidene med internasjonalt samarbeid kan forsterkes ved å gi flere eksempler 

på internasjonalt samarbeid i praksis.  
 

Vedtak 
1. Styringsgruppen godkjente årsrapporten for 2021. 

10/2022 Virksomhetsrapporter 
 

Senterleder oppsummerte status for virksomheten i 2021 samt status per februar 
2022. Styringsgruppen hadde følgende kommentarer som ble diskutert i møtet: 

• Parallelt med å starte opp og levere på nye prosjekter må senteret være 
bevisst på når det er behov for å øke innslaget for ekstern finansiering.  

• Senteret har som mål at 50% av total finansiering i løpet av 2022 skal komme 
fra eksterne inntekter. Indikatoren tas inn i virksomhetsrapporten ved neste 
rapportering.  

• Senterets bruk av reiser og hjemmekontor som virkemiddel ble diskutert i lys 
av at pandemitiltakene er faset ut. Senterleder orienterte bl.a. om at senteret i 
mai flytter inn de nye lokalene, og at det med det legges det til rette for økt 
fysisk tilstedeværelse for ansatte i Tromsø.   

 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.    
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11/2022 Indikatorrapport 
 

Senterleder gjorde rede for status for indikatorene, og det ble stilt oppklarende 
spørsmål.  
 
Styringsgruppen hadde følgende kommentarer og spørsmål: 

• Gir dagens indikatorer tilstrekkelig verdi til senterets arbeid?   
• Finnes det gode og målbare indikatorer for senterets nytteverdi i sektor? 
• Senterets administrasjon ble oppfordret til å bruke dagens indikatorer aktivt, 

og iverksette tiltak ved behov.  
 
Senterleder svarte på kommentarene og spørsmålene, og inviterte styringsgruppen til 
å være med å diskutere både handlingsplan og indikatorer i forbindelse med fremtidig 
strategiarbeid.   
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.    

12/2022 Prosjektstatus 
 
Senterleder gjorde rede for status, og kommenterte de to prosjektene som hadde 
rapportert rødt og har behov for ledelsesinvolvering.  
 
Styringsgruppen hadde i tillegg følgende kommentarer og spørsmål: 

• Hvordan vurderes risikoen for at prosjekter som har rapportert gult vil 
rapportere rødt i fremtid? 

• Ønske om at statusrapporteringen kan gi informasjon om prosjektenes 
nytteverdi eller gevinst for de store implementeringsprosjektene i sektor.  

 
Senterleder svarte på kommentarene og spørsmålene, og det ble diskutert hvordan 
sektor kan nyttiggjøre seg kunnskapen bedre, og hvordan senteret kan bidra med 
kunnskap som treffer behovet best mulig. Samarbeid er i den sammenhengen svært 
viktig.  
 
Seniorforsker Kari Dyb gav faglig presentasjon med tittel; «Bruk eller ikke bruk - 
helsepersonells engasjement er avgjørende».  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.    

13/2022 Oppfølging evaluering av e-helseforskning 
 
Senterleder orienterte om oppfølging og status siden sist styringsgruppemøte. 
Styringsgruppen ved leder har oversendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) etter sirkulasjon blant styringsgruppens medlemmer.  
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Styringsgruppens leder stilte styringsgruppen spørsmål om det var kommentarer til 
brevet. Det fremkom ingen kommentarer i møtet.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om at saken forberedes til behandling i 
politisk ledelse, og at det vil tas initiativ til dialog med eierlinjen som en del av 
prosessen. Helse Nord RHF orienterte om at saken har vært til foreløpig behandling i 
ledelsen som støttet at brevet ble sendt. Det vil fremover være i dialog med HOD via 
eierlinjen.  
 
HOD ble oppfordret til å benytte styringsgruppen for innspill på strategiske spørsmål.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.    

14/2022 Oppfølging: Praksisnett 
 

Senterleder gjorde rede for status for Praksisnett, og ba styringsgruppen om å ta 
stilling til NSEs rolle i prosjektets driftsfase sett opp mot øvrige aktører og i lys av NSEs 
rolle og mandat.  
 
Det fremkom i møtet at styringsgruppen ikke anbefaler at NSE blir driftsorganisasjon 
for Praksisnett, og at det er behov for å fortsette dialogen med Norsk Helsenett og SIKT 
om Praksisnett.   
 
Vedtak: 

1. Styringsgruppen anbefaler at NSE ikke blir driftsorganisasjon for Praksisnett 
2. Styringsgruppen ber Praksisnettprosjektet om å følge opp saken videre med 

Norsk Helsenett og SIKT 

15/2022 Diverse orienteringer 
 
Senterleder orienterte om; 

• Besøk fra statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen som fikk en introduksjon 
til senterets rolle og aktiviteter, samt diskusjon med ledergruppen. Senteret 
ser positivt på å få muligheten til å introdusere seg til politisk ledelse også 
fremover. 

• Besøk av ledelsen ved Senter for e-helse ved Universitetet i Agder for å 
fremme samarbeid.  

16/2022 Eventuelt 
 
Det ble besluttet at styringsgruppemøtet 9.juni blir et fysisk møte i Tromsø. I den 
anledningen inviteres styringsgruppen til middag kvelden 8. juni.  
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