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Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning
Møte nr:

1-2022

Dato:

10.02.2022

Tid:

08:30 – 12:00

Sted:

Virtuelt møte

Medlemmer
til stede

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

Medlemmer
forfall

Helge Garåsen

Observatører
til stede

Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet)
Irene Olaussen (Helse- og omsorgsdepartementet)

Egil Rye-Hytten
Terje Wistner
Vitalii Ikoev
Siv Mørkved
Roar Jakobsen
Jostein Jensen

Observatører
forfall
Til stede fra Ehelseforskning
og UNN
Forfall fra Ehelseforskning

Anita Schumacher (adm.dir. UNN)
Stein Olav Skrøvseth
Tom Atle Bakke
Rune Pedersen

Monika Johansen
Randi Laukli
Anne-Torill Nordsletta
Siri Bjørvig
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Sak

Tema

1/2021

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

2/2021

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak
1. Referatet fra styringsgruppemøtet 09.12.2021 ble godkjent.

3/2021

Evaluering av e-helseforskning i Norge
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) innledet saken med å oppsummere
bakgrunnen for oppdraget til Menon Economics og de viktigste konklusjonene fra
rapporten. HOD gjorde rede for hvordan rapporten er tenkt brukt videre sammen med
annen supplerende informasjon. Styringsgruppen ble invitert til å bidra med sine
anbefalinger om videre utvikling av NSE, samt videreutvikling av forskningsfeltet
nasjonalt. Det ble også vist til pågående politikkutvikling, og som eksempler ble det
nevnt langtidsplan for forskning og høyere utdanning, varslet Helse- og
samhandlingsplan, og Evaluering av nye metoder.
Etter HOD sin innledning gjennomførte styringsgruppen en strukturert diskusjon av
evalueringsrapporten. Oppsummert hadde styringsgruppen følgende innspill:
1. Menons bruk av metode
• Styringsgruppen mener at vi må legge bak oss metodekritikken, og se på veien
videre. Rapporten kan brukes som bakgrunnsinformasjon for styringsgruppens
videre arbeid.
2. Vesentlige funn i rapporten
• Styringsgruppen mener at rapportens funn ikke gir konkrete anbefalinger om
strategiske veivalg, men at rapporten peker på flere viktige vurderingsområder
for fremtidig strategi.
• Styringsgruppen mener at det er behov for å se på et større strategisk bilde
enn det Menons rapport legger til grunn. Utviklingen innenfor e-helseområdet
skjer raskt, og senterets fremtidige strategi må bygge på et oppdatert
strategisk bilde.
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3. Nullalternativet
• Det ble avklart at intensjonen med beskrivelsen av «nullalternativet» var å
legge til rette for styringsgruppens diskusjon om videre strategiske veivalg.
4. Menons anbefalinger om veivalg og retning fremover
• Styringsgruppen diskuterte senterets styringsstruktur inkludert
styringsgruppens rolle ifm. med de videre strategiske veivalg.
• Styringsgruppen ser behov for at senteret både har en rolle knyttet til
samarbeid med sterke fagmiljøer, både i Tromsø og i andre landsdeler, og at
senteret samtidig bidrar til dialog med myndighetene på en slik måte at
forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse i pågående
implementeringsprosesser. Styringsgruppen mener at senteret har behov for
basisfinansiering for å kunne ivareta begge deler.
5. Anvendelse av evalueringsrapporten
• Styringsgruppen mener at evalueringsrapporten kan brukes som bakgrunn for
en videre strategisk diskusjon, men ikke som et dokument som gir strategisk
retning.
6. Videre prosess
• Styringsgruppens leder foreslo at diskusjonen oppsummeres i et brev fra
styringsgruppen til HOD, der brevet sendes med styringslinjen på kopi.
• Styringsgruppens leder foreslo at arbeidet med brevet struktureres rundt HOD
sin innledende presentasjon, dette for å sikre relevans for HOD sitt videre
arbeid.
• Både styringsgruppen og HOD var enige i forslag til videre prosess.
Vedtak
1. Administrasjonen, i samarbeid med styringsgruppens leder, utarbeider et
utkast til brev som oppsummerer diskusjonen i saken. Brevet sendes til HOD
med eierlinjen på kopi. Brevet behandles av styringsgruppen, via epost, før det
sendes til HOD.
4/2021

Møte med adm.dir. UNN HF
Administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher, innledet saken med
refleksjoner fra sak 3/2021. Med utgangspunkt i samtalen rundt rapporten fra Menon,
inviterte adm.dir. styringsgruppen til en videre diskusjon rundt temaene;
• Klarer sektoren å nyttiggjøre seg senteret godt nok når store e-helseprosjekter
gjennomføres?
• Når den relevante kunnskapen ut til sektoren og formidles kunnskapen på en
tilfredsstillende måte?
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Styringsgruppen og adm.dir. drøftet disse temaene, samt oppsummerte refleksjoner
knyttet til rapporten fra Menon.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering.
5/2022

IKT-infrastruktur for forskning
Senterleder innledet saken, og stilte spørsmål om hvordan styringsgruppen ønsket å
være involvert i saken videre.
Styringsgruppen delte forskjellige erfaringer som viste til at det er både lokale,
regionale og nasjonale utfordringer rundt tilrettelegging for IKT infrastruktur for
forskning. Det ble bl.a. nevnt noen aktuelle pågående initiativer og hendelser;
• Det er avtalt møte mellom de fire regionale helseforetakene og nyetablerte
SIKT for å starte en dialog om fremtidig samarbeid.
• Norsk Helsenett har nylig tatt stilling til at behov innenfor IKT-infrastruktur for
forskning ikke skal være en del av kjernevirksomheten. De kliniske tjenestene
må prioriteres.
• Det pågår dialog mellom Helse- og omsorgsdepartementet og
Kunnskapsdepartementet på tematikken.
• Det er nedsatt et utvalg av Norges forskningsråd og Direktoratet for høyere
utdanning for å vurdere modell for finansiering av infrastruktur for å oppnå
FAIR forskningsdata. Det pågår nå en høring.
Oppsummert støttet styringsgruppen prosessen senteret har lagt opp til med å
utarbeide en kortsiktig strategi for pågående prosjekter og en langsiktig strategi for
fremtidig aktivitet.
Vedtak
1. Styringsgruppen tok saken til orientering.

6/2022

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

