UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsledelsen
DIREKTORATET FOR E-HELSE
Postboks 221 Skøyen
0213 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

2022/2378-ARR

06.04.2022

Høring - Videreutvikling av nasjonal styringsmodell for e-helse
Det vises til høring om videreutvikling av nasjonal styringsmodell for e-helse. Universitetet i
Bergen gir innspill på spørsmålet om «...hvilke saker som skal/bør behandles i
styringsmodellen»
Styringsmodellen vil påvirkes av hvem som er representert. UiB viser til høringsuttalelsen
som ble gitt i forbindelse med høringen om tilgjengeliggjøring av helsedata høsten 2021. Det
medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen er sammen med de øvrige tre medisinske
fakultet store og sentrale forskningsinstitusjoner innenfor helsefeltet og særlig med basis i og
utgangspunkt i helsedata. Det er på denne bakgrunn og med dette utgangspunkt UiB avgir
denne høringsuttalelsen. I denne høringsuttalelsen argumenteres det for at de
forskningsutførende institusjonene og miljøene må ha en sentral plass både i brukergruppen
og i styringsgruppen for Helseanalyseplattformen og Helsedataservice.
En tilsvarende argumentasjon som ligger bak høringen om Helseanalyseplattformen og
Helsedataservice, ligger bak ønsket om representasjon i både Nasjonalt e-helseråd,
Prioriteringsutvalget og Fagutvalget og med begrunnelse i at de data som vil kunne
tilgjengeliggjøres på Helseanalyseplattformen og Helsedataservice, vil ha sitt utgangspunkt i
helsetjenesten. I første omgang er det de nasjonale og lovpålagte registrene som
tilgjengeliggjøres gjennom Helseanalyseplattformen og Helsedataservice. Det er ambisjon
om også å tilgjengeliggjøre kvalitetsregistrene og øke forskningsbruken også i disse
registrene som har sitt utgangspunkt i helseforetakene. Da vil de medisinske fakultetene,
men også andre forskningsmiljø ved universitetene, være brukere av disse. Det er ut fra
denne argumentasjonen at det er ønske om representasjon i disse utvalgene.
For at utvalgene ikke skal bli for store, foreslår UiB at representasjonen skjer gjennom
Nasjonal Samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) som består
av lederne av de fire medisinske fakultetene og representasjon på overordnet nivå fra de fire
helseforetakene og med observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet,
Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd og Folkehelseinstituttet. Siden
helseforetakene allerede er representert i e-helsestyrene, er det vårt forslag at
representantene fra NSG hentes fra dekannivå ved de medisinske fakultetene. En
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representasjon på dekannivå vil sikre et overordnet blikk på sektoren, slik at også saker som
gjelder kommunehelsetjenesten (i tillegg til spesialisthelsetjenesten) blir ivaretatt.
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