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Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 

Møte nr: 1-2023  

Dato: 17.02.2023 

Tid: 12:00 – 15:00 

Sted: Digitalt møte 

Medlemmer 
til stede 

Erik M. Hansen (leder) 
Nis Johannsen  
Roar Jakobsen  
Siv Mørkved 
Anja Lindman 
Helge Garåsen 
 

Egil Rye-Hytten  
Margunn Aanestad 
Tove Klæboe Nilsen 
Terje Wistner 
Jostein Jensen 
Markus Rumpsfeld 

Medlemmer 
forfall 

Bjørnar Alexander Andreassen  
 

Observatører  
til stede 

 

Observatører 
forfall 

Kristian Skauli (Helse- og omsorgsdepartementet) 

Til stede fra E-
helseforskning 

Stein Olav Skrøvseth  
Tom Atle Bakke  
Randi Laukli 
Monika Johansen  

Rune Pedersen 
Siri Bjørvig 
Anne Torill Nordsletta 

 
 

Sak Tema 

1/2023 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Med hensyn til sakenes rekkefølge, ble det påpekt at utfallet i sak 5/2023 -
Oppdragsforskning kan påvirke utfallet i sak 3/2023 - Strategi. Møtet ble av praktiske 
årsaker gjennomført i den planlagte rekkefølgen, og styringsgruppen var bevisst 
problemstillingen ved sin behandling av de nevnte saker.  
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Styringsgruppeleder meldte én sak til eventuelt; organisering av planlagt møte med 
HOD 9. mars.  
 
Vedtak   

1. Innkalling og agenda ble godkjent. 
 

2/2023 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
Vedtak  

1. Referatet fra styringsgruppemøtet 16.12.2022 ble godkjent 
 

3/2023 Strategi 
 
Senterleder hadde ferdigstilt strategien basert på styringsgruppens innspill i forrige 
møte. Styringsgruppen gav følgende innspill: 
• Endringene ble støttet. 
• Det ble foreslått å definere e-helse under samfunnsoppdrag. 
• Det ble kommentert og diskutert formålet med å inkludere «nærliggende sektorer» 

i strategien.  
• Det ble diskutert og klargjort hvordan setningen om økt prioritet til 

primærhelsetjenesten skal forstås i det videre arbeidet.  
• Betydningen av setningen «forske frem nye løsninger» ble diskutert, og det ble 

foreslått justering i fjerde avsnitt under mål, for å få frem betydningen av 
setningen mer presist.  

• Under samfunnsoppdrag ble det foreslått å føye til «og bruk» i formuleringen; 
«…kunnskap som skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling og bruk av e-helse».     

 
Senterleder hadde i tillegg forslag om å ta bort setningen om å forske på 
forebyggingsperspektivet i siste avsnitt under mål. Det kom ingen sterke innvendinger, 
men det ble påpekt at forebyggingsperspektivet er et viktig perspektiv.  
 
Vedtak 

1. Senterleder vurderer de innspill som kom frem i møtet, ferdigstiller 
strategien og sender den på sirkulasjon til styringsgruppen.  

2. Styringsgruppen besluttet Strategi for Nasjonalt senter for e-
helseforskning ved behandling via epost.  
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4/2023 Evaluering nasjonal portefølje 
 
Senterleder innledet saken og ønsket styringsgruppens innspill for videre innretning av 
nasjonal portefølje.  
 
Styringsgruppen hadde følgende innspill til evalueringen av nasjonal portefølje: 
• Det ble foreslått for fremtidige diskusjoner at styringsgruppen får presentert 

vurderinger av nytteverdien av hvert enkelt prosjekt, og vurderinger av hvilke 
interessenter kunnskapen er nyttig for og hvordan.  

• Det ble etterspurt en form for kategorisering av prosjektene sett opp mot 
senterets nye strategi 

• Det ble pekt på Helsepersonellkommisjonen sine anbefalinger for fremtidig 
forskning som konkret eksempel for fremtidig prioritering.  

• Styringsgruppen stilte oppklarende spørsmål rundt prosjektaktiviteten knyttet til 
Helseplattformen, og dette ble nærmere diskutert. Behovet for følgeforskning, 
inkludert samfunnsvitenskapelige tilnærminger, ble bekreftet som særlig viktig. 

• Det ble diskutert muligheten for å arrangere et styreseminar hvor formålet kan 
være samarbeid om utvikling av fremtidige prosjektideer og videre diskusjoner om 
tematikk diskutert i saken. Styringsgruppens leder stilte styringsgruppen til 
disposisjon for et styreseminar, og senterleder vurderer forslaget.   

 
Vedtak 

1. Styringsgruppen ba senterleder revidere den nasjonale porteføljen i henhold til 
styringsgruppens innspill.  

2. Styringsgruppen ba senterleder legge fram den reviderte porteføljen til neste 
møte. 

 

 Faglig presentasjon: Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med 
rusproblemer: Et følgeforskningsprosjekt med Blå Kors Kompasset v/ seniorforsker 
Marianne V. Trondsen 

5/2023 Oppdragsforskning 
 
Senterleder orienterte om saken som styringsgruppen hadde bestilt i forbindelse med 
budsjett 2023-25. Saken la til rette for en diskusjon rundt oppdragsfinansiering som en 
mulig inntektskilde for senteret.  
 
Styringsgruppen hadde følgende innspill til saken: 
• En satsing på omfattende oppdragsforskning som inkluderer anbudsprosesser vil 

kreve oppbygging av en ny type forretningsmodell og en annen måte å jobbe på 
enn det som legges til grunn i senterets strategi (sak 3/2023). Styringsgruppen 
ønsket ikke en slik retning.  
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• Oppdragsforskning innenfor senterets strategi, for eksempel fra et 
egenregiperspektiv, kan være et nyttig tilskudd til senterets øvrige aktivitet ved 
ledig kapasitet.  

• Oppdragsforskning innenfor strategi og gjennom samarbeid med etablerte aktører 
innenfor oppdragsforskning, ble diskutert som en mulig arena å prøve ut.  

• Senteret må sikre at all oppdragsforskning følger gjeldende etiske retningslinjer for 
uavhengig forskning.  

 
Vedtak 

1. Styringsgruppen tok saken til orientering, og ba senterleder om å ta med 
innspill i saken i det videre arbeidet.  
 

6/2023 Diverse orienteringer 
 
Senterleder orienterte om følgende saker: 
• Senteret har hatt stor søknadsaktivitet særlig mot søknadsfristen i Forskningsrådet 

15. februar. Det ble også orientert om fremtidige søknadsmuligheter.  
• Det er krevende å finne gode løsninger for drift av IKT-infrastruktur. Det ble i mai 

2022 startet et oppdrag i samarbeid med Helse Nord IKT med mål om å etablere 
nytt driftsmiljø for senteret. Det ble nylig klart at det ikke er mulig for Helse Nord 
IKT å finne ressurser til å utrede og innføre den ønskede løsningen for senteret.    
  

7/2023 Eventuelt 
 
• Organisering av møte med HOD 9. mars 

 
Styringsgruppens leder har avtalt møte med HOD 9. mars kl. 10.00 – 11.00 om 
status og oppfølging av evalueringen av senteret. Møtet er med ekspedisjonssjef i 
e-helseavdelingen Lars Bjørgan Schrøder, Kristian Skauli og evt. andre fra e-
helseavdelingen. Det er avklart at Helse Nord RHF ved Tove Klæboe Nilsen og 
senterleder Stein Olav Skrøvseth deltar på møtet. I tillegg foreslo styringsgruppens 
leder at et utvalg av styringsgruppens medlemmer også deltar på møtet med 
formål at hele sektoren er representert. Det ble avtalt at Terje Wistner, Bjørnar A. 
Andreassen og Egil Rye-Hytten også deltar på møtet. Senterleder innkaller gruppen 
til et formøte.  
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