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Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 

Møte nr: 5-2022  

Dato: 11.11.2022 

Tid: 10:30 – 14:30 

Sted: Digitalt møte 

Medlemmer 
til stede 

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

Egil Rye-Hytten  
Bjørnar Alexander Andreassen  
Margunn Aanestad 
Tove Klæboe Nilsen 
Terje Wistner 

Medlemmer 
forfall 

Kjetil E. Telle 
Helge Garåsen 
Jostein Jensen 

Observatører  
til stede 

Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet) 
 

Observatører 
forfall 

 

Til stede fra E-
helseforskning 

Stein Olav Skrøvseth  
Tom Atle Bakke  
Monika Johansen  

Rune Pedersen 
Siri Bjørvig 
 

 
 

Sak Tema 

29/2022 Godkjenning av innkalling og agenda 
 

Vedtak   
1. Innkalling og agenda ble godkjent. 

30/2022 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 

Vedtak  
1. Referatet fra styringsgruppemøtet 22.09.2022 ble godkjent. 
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31/2022 Virksomhetsrapporter 
 
Senterleder presenterte virksomhetsrapporten, og styringsgruppen støttet følgende 
tiltak frem mot budsjettsak i neste styringsgruppemøte: 

• Tiltak for å øke søknadstilslag og økt andel arbeidstimer på prosjektarbeid 

• Gjennomgang og vurdering av sykefraværssituasjonen 

• Gjennomgang og vurdering av indirekte kostnader ifm. med økt husleie og 
usikre IKT kostnader   

 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 

32/2022 Indikatorrapport 
 
Senterleder presenterte indikatorrapporten, og styringsgruppen hadde følgende 
kommentarer og innspill:  

• Senteret må ha økt fokus på søknadsskriving, velge rett programmer, og 
prioritere kvalitet i søknadsskrivingen.  

• Senteret bør vurdere å utarbeide strategi for å øke andelen open access og 
nivå 2 publikasjoner.   

• Positivt at senterets synlighet er god, og det ble kommentert at senteret var 
synlige på årets EHIN konferanse.  

 
For øvrig ble det startet en diskusjon rundt utvikling av nye indikatorer i forbindelse 
med revidert strategi og handlingsplan. Det ble etterlyst indikatorer som viser effekt av 
implementering av e-helse i helsetjenesten. Det er krevende å måle denne typen 
effekt.     
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering 
2. Styringsgruppen ba administrasjonen ha fokus på utviklingen for indikatorene 

utvikling, og særlig indikatorene for knyttet til finansiering og søknader. 

33/2022 Prosjektstatus 
 
Senterleder gjorde rede for status i prosjektene, og kommenterte spesielt prosjektene 
som hadde rapportert rødt og om hvilke tiltak som var igangsatt.   
 
Både KS og Helsedirektoratet stilte seg positive til å bidra med utvikling av bedre 
løsninger for rekruttering av informanter og bedre tilgang på data.  
 
Det ble kommentert at det pågår mange implementeringsprosjekter i Norge for tiden, 
og at senteret har en viktig rolle for å øke læringen på tvers av prosjektene. 
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I forbindelse med saken gav seniorforsker Maryam T. Nasrabadi en faglig presentasjon 
med tittel; «Implementation of artificial intelligence in Norwegian healthcare». 
Prosjektet startet som bestilling fra styringsgruppen, og det var nylig publisert en 
kunnskapsoppsummering. Styringsgruppen diskuterte i etterkant av presentasjonen 
videre oppfølging.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering.  

34/2022 Praksisnett  
 
Senterleder orienterte om status i prosjektet Praksisnett, og ba styringsgruppen 
diskutere senterets framtidige rolle i prosjektet, inkludert premisser for 
egenfinansiering. 
 
Styringsgruppen stilte oppklarende spørsmål og støttet at senteret fortsetter å jobbe 
for å finne løsninger frem mot neste styringsgruppemøte. Saken tas opp på nytt i neste 
møte sett i sammenheng med budsjett.     
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering. 
2. Styringsgruppen ba om at saken tas opp i neste styringsgruppemøte, og at 

saken da ses i sammenheng med drøfting av budsjett.  

35/2022 Vurderinger knyttet til nasjonal sikkerhet og trusselbildet  
 
Styringsgruppens leder innledet saken med å vise til den nasjonale trusselsituasjonen 
generelt og stilte spørsmål om hvilke vurderinger knyttet til sikkerhet som bør gjøres i 
lys av senterets kontekst. Senterleder presiserte at saken har et forebyggende formål.  
 
Styringsgruppen diskuterte saken, og styringsgruppens medlemmer anerkjente 
problemstillingen og behovet for å gjennomføre en profesjonell risikovurdering. Det 
kom frem noen retningsgivende råd, og styringsgruppen anbefalte videre oppfølging i 
samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge. 
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen ba senteret ha oppmerksomhet med trusselbildet og følge 
opp med relevante tiltak.  

36/2022 Årshjul 2023 

 
Det ble besluttet at styringsgruppen gjennomfører digitale møter 21. september og 9. 
november 2023. For resterende møter i februar, april, juni og desember sendes det ut 
forespørsel om nye alternativer.  
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Styringsgruppens leder ønsker som utgangspunkt ikke hybridmøter, og det ble 
besluttet at foreløpig møteplan for 2023 inneholder 2 fysiske heldagsmøter og 4 
kortere digitale møter. Endelig møteplan besluttes i neste styringsgruppemøte i 
Tromsø.    
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen drøftet årshjul 2023 og ba administrasjonen om å komme 

tilbake med revidert årshjul i neste møte.  

 

37/2022 Reoppnevning styringsgruppen 
 
Senterleder orienterte om at alle styringsgruppens medlemmer kan reoppnevnes for 
en ny to-årsperiode, og formidlet ønske om at flest mulig fortsetter.  
 
Styringsgruppens leder ba alle om å vurdere egen situasjon, og at adm. dir. ved UNN HF 
gjennomfører prosess for oppnevning.  
 
Vedtak 

1. Styringsgruppen ber adm.dir. ved UNN HF gjennomføre prosess mot 
institusjonene for oppnevning av styringsgruppen 2023-2024, og viser til at 
senterledelsen ønsker kontinuitet i styringsgruppen. 

2. Styringsgruppens medlemmer er positive til å stille en periode til. 

38/2022 Diverse orienteringer 
 
Senterleder orienterte om følgende saker: 

• Statsbudsjettet 2023. 

• Samtykke i observasjonsstudier, og oppfølging av sak 25/2022. 

• Kronikk i Dagens medisin sammen med Margunn Aanestad. 

• Senteret hadde god synlighet på årets EHIN konferanse. 
 

39/2022 Eventuelt 
 

• Helse Nord RHF orienterte om mobilisering til EU satsningen «Mission Cancer», og 
oppfordret senteret til å delta på fellesmøte for UNN og det helsevitenskapelige 
fakultet ved UiT 8. desember 2023.   

• Helse Nord RHF orienterte om at det lyses ut prosjektetableringsstøtte for å rigge 
større søknader, og oppfordret senteret til å søke. Utlysningen legges ut desember 
2022/januar 2023.  
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• Helsedirektoratet har, etter møte i NUFA et pågående initiativ for å avklare bruk av 
ulike begreper brukt om digital satsning. Det var interesse for temaet i 
styringsgruppen, og senteret gjør en vurdering av hvordan man kan bidra.  

 

 


