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Bakgrunn for saken
Praksisnett er et nasjonalt infrastrukturprosjekt finansiert gjennom infrastrukturprogrammet til
Norges Forskningsråd. Prosjektet skal etablere en infrastruktur for klinisk forskning i
primærhelsetjenesten, og NSE har ansvaret for den tekniske arbeidspakken. Styringsgruppen
diskuterte utfordringer i prosjektet i sak 21-2021. Denne saken er en orientering til styringsgruppen
om status.
Prosjektet skal etter planen avsluttes ved utgangen av 2022 og gå over i en driftsfase.
Prosjektledelsen er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om
videre finansiering over statsbudsjettet, samt planlegger å søke ved neste utlysning i
infrastrukturprogrammet, forventet i 2023. Videre finansiering av infrastrukturen er derfor uklar,
men det jobbes aktivt med fra prosjektledelsens side.
For IT-delen av prosjektet ble det etablert et fagråd bestående av senterleder NSE,
styringsgruppeleder NSE, prosjektleder Praksisnett og representant fra Norsk helsenett. Fagrådet har
fungert godt, og har kommet med nyttige innspill til prosjektledelsen. IT-løsningen er nå aktiv, og kan
brukes til å rekruttere pasienter, men det gjenstår fortsatt endel arbeid før løsningen er fullt
fungerende.
Det er fortsatt uavklart hvordan løsningen skal driftes. NSE står ansvarlig for utvikling og drift, men
som forskningssenter er ikke NSE rigget for å drifte en slik løsning. Norsk helsenett besluttet i sitt
ledermøte i desember 2021 å ikke drifte for forskningsprosjekter. Prosjektet avholdt en workshop
mandag 4. april med bred deltakelse der saken ble diskutert. Etter workshopen skulle aktørene ta
utfordringen tilbake til egne institusjoner for å diskutere hvordan de kan bidra, og gi tilbakemelding
innen en måned. Det ble særlig pekt på Norsk helsenett og det nyopprettede SIKT som aktører som
kan og bør ta ansvar.
Styringsgruppen bes ta stilling til NSEs rolle i prosjektets driftsfase sett opp mot øvrige aktører og i lys
av NSEs rolle og mandat. Styringsgruppen bes også vurdere om medlemmene kan være pådrivere for
å løse saken.
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