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Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 

Møte nr: 4-2022  

Dato: 22.09.2022 

Tid: 09:00 – 12:00 

Sted: Digitalt møte 

Medlemmer 
til stede 

Erik M. Hansen (leder) 
Nis Johannsen  
Markus Rumpsfeld 
Roar Jakobsen  
Helge Garåsen 
Siv Mørkved 
  

Jostein Jensen 
Egil Rye-Hytten  
Bjørnar Alexander Andreassen  
Kjetil E. Telle 
Margunn Aanestad 
 

Medlemmer 
forfall 

Tove Klæboe Nilsen 
Terje Wistner 

Observatører  
til stede 

Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet)  
 

Observatører 
forfall 

 

Til stede fra E-
helseforskning 

Stein Olav Skrøvseth  
Tom Atle Bakke  
Monika Johansen  
Siri Bjørvig 

Randi Laukli 
Anne Torill Nordsletta 
Rune Pedersen 
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Sak Tema 

22/2022 Godkjenning av innkalling og agenda 
 

Vedtak   
1. Innkalling og agenda ble godkjent. 

23/2022 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 

Vedtak  
1. Referatet fra styringsgruppemøtet 09.06.2022 ble godkjent. 

 24/2022 Strategi 
 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) orienterte om at regjerningen har bestilt 
gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen innen 15. februar 2023, herunder 
gjennomgang av organisering, roller og ansvar (bl.a. forskning). Gjennomgangen 
berører ikke senteret og styringsgruppens pågående strategiarbeid direkte, men HOD 
går først gjennom helseforvaltningen før evalueringen av senteret ferdigstilles.  
 
Senterleder innledet saken, og styringsgruppens leder ba styringsgruppen om innspill 
til oppsummeringen av strategiseminaret og senterleders vurdering av hovedpunkter 
for revidering av strategi.  
 
Styringsgruppen hadde ingen innspill til oppsummeringen av strategiseminaret, og 
hadde følgende innspill til videre arbeid; 

• Strategien bør spisses for å unngå for stor spredning.  
• Behov for klargjøring av begrepet kunnskapsoppsummering. 
• Formuleringene rundt «inkluderende digital transformasjon» ble støttet. Det 

ble bl.a. diskutert; 
o Digital transformasjon binder sammen mye av senterets aktivitet 
o Hva er de praktiske konsekvensene av digital transformasjon for 

helsearbeidere og deres kompetanse?  
o Sammenhengen mellom digital transformasjon, personsentrering og 

bærekraft er god. 
o Det er behov for kunnskap om hvordan digital transformasjon virker på 

kvalitet og effektivitet i helsesektoren.    
• Økt samarbeid med industrien ble støttet.  

  
Vedtak 

1. Styringsgruppen ber senterleder levere et tentativt utkast til ny strategi til siste 
møte i styringsgruppen i 2022  
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25/2022 Samtykke i observasjonsstudier  
Senterleder innledet saken med en utvidet presentasjon. Styringsgruppens diskusjon 
viste at saken er kompleks på flere måter, og at problemstillingen som tas opp er 
generell for forskning som gjennomfører observasjonsstudier i helsetjenesten. Det er 
uklart om det er behov for lovendring for å løse saken, om det er rom for tolkning av 
eksisterende lovverk, og hvem som har ansvar for å behandle denne typen saker. De 
etiske sidene rundt pasientsikkerhet ble diskutert.  
 
HOD har ikke svart på brevet fra SIKT enda. Helsedirektoratet, som på denne saken 
hadde invitert inn egen jurist, tilbudte seg i samarbeid med observatør Kristian Skauli å 
avklare muligheten for et møte med Helserettsavdelingen i HOD.  
 
Juridisk kompetanse fra Helsedirektoratet deltok under behandling av saken. 
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen mener det er en relevant problemstilling som må følges opp.  
2. Styringsgruppen ber senterleder følge saken opp med Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

 Faglig presentasjon:  
ClinCode-prosjektet; predikere og forbedre ICD-10 diagnosekoding i sykehusene  
v/ professor Hercules Dalianis  

26/2022 Nasjonal e-helsestrategi 
Senterleder innledet saken og styringsgruppens rolle ble avklart.  
 
Styringsgruppen kom med ulike innspill som ble notert. Tilbakemeldingene til 
høringsutkastet var i stor grad positive, særlig med tanke på å få frem forskningens 
perspektiver i ny nasjonal e-helsestrategi.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tar saken til orientering.  
2. Styringsgruppen ber senterleder vurdere styringsgruppens tilbakemeldinger i 

sluttføringen av høringssvaret. 

27/2022 Diverse orienteringer 
Senterleder orienterte om at: 

• Senteret er representert i NUFA. 
• Senteret er representert i referansegruppen for Horisont Europa. 
• Samarbeid med Universitetet i Oulu. 
• UNNs økonomiske situasjon berører ikke Nasjonalt senter for e-helseforskning. 
• Det knyttes spenning til om Praksisnett får bevilgning på neste års 

statsbudsjett som legges frem 6. oktober 2022.  
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28/2022 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt  
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