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Bakgrunn for saken 
I sak 34-2022 behandlet styringsgruppen Praksisnett. Andre punkt i vedtaket var «Styringsgruppen ba 
om at saken tas opp i neste styringsgruppemøte, og at saken da sees i sammenheng med drøfting av 
budsjett.» 
 
Praksisnett er en nasjonal forskningsinfrastruktur som er på vei over i driftsfase. Helse- og 
omsorgsdepartementet har foreslått å bevilge 10 MNOK over statsbudsjettet for 2023, og Norges 
forskningsråd henviser til Praksisnett som forskningsinfrastruktur i noen av sine utlysninger. Det vil 
derfor være viktig for senterets omdømme å levere også i driftsfasen. Samtidig viser 
langtidsbudsjettet at økonomien vil være presset de neste årene. Senterleder viser også til tidligere 
diskusjoner om infrastruktur og dialog med Norsk helsenett med bakgrunn i at NSE ikke er en 
profesjonell driftsorganisasjon for IT-løsninger. 
 
I siste styringsgruppemøte for Praksisnett prosjektet 4. november ble det presentert et totalt 
budsjettbehov på ca. 21-22 MNOK. Som det fremgår av vedlegg 1 er finansieringsplanen uklar når 
det gjelder NFR overføring fra 2022, brukerfinansiering, og egenfinansiering fra partnerne. NSE er 
eneste partner som ikke har anslått egenfinansiering, og det er ikke avklart i prosjektets 
styringsgruppe hvilke prinsipper for tildelingskriterier som skal brukes. Det er en rimelig vurdering at 
alle partnerne må bidra med egenfinansiering for å ta del i midlene fra statsbudsjettet, og at det er 
sammenheng mellom størrelsen på egenbidraget og friske midler. Senteret har indirekte hatt 
egenfinansiering i Praksisnett gjennom eierskap til Snow-teknologien og kostnader til IT-
infrastrukturen som brukes i Praksisnett. Kostnadene for nevnte IT-infrastruktur er ferdig avskrevet, 
og det foreligger et potensielt investeringsbehov ved videre drift. IT situasjonen ved senteret er 
krevende fra før, og kjøp av de samme tjenestene fra ekstern tjenesteleverandør kan anslås til 
omtrent 1,5-2 MNOK årlig.  
 
Prosjektledelsen i Praksisnett har foreløpig estimert et behov på 5 MNOK totalt i egenfinansiering, og 
det mangler omtrent 1,45 MNOK fra NSE for å komme i balanse. Videre er NSE sitt innmeldte behov 
et minimumsbehov som ikke vil sikre den nødvendige utviklingen av IT delen i Praksisnett (se vedlegg 
2 for detaljer). En generell vurdering er derfor at totalt budsjett for NSE bør økes fra de 6,2 MNOK 
som er meldt inn ved en eventuell bevilgning av egenfinansiering. 
 
I lys av budsjettscenariene presentert i sak 43-2022 bes styringsgruppen ta stilling til egenfinansiering 
fra Nasjonalt senter for e-helseforskning til Praksisnett. En bevilgning av egenfinansiering fra 
senterets HOD basisfinansiering vil på den ene siden påvirke senterets evne til leveranser på nasjonal 
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portefølje, og på den andre siden er det rimelig at senteret bidrar til felleskapet i Praksisnett for å ta 
del i midlene fra statsbudsjettet. 
 
 

Forslag til vedtak 
Formuleres i møtet. 
 

Vedlegg 
1. Presentasjon fra styringsgruppemøte for Praksisnett 4. november 
2. Referat fra styringsgruppen for Praksisnett 4. november 


