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Styresak 102-2015/3 NSTs1 fremtidige rolle - nasjonal del 
 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF er i tidligere informert om arbeidet med å redefinere rollen til 
Norsk Senter for Telemedisin (NST) som nasjonalt kompetansesenter, jf. styresak 58-
2015/2 Orienteringssaker - adm. direktørs muntlige orientering, strekpunkt 11 
(styremøte 27. mai 2015). 
 
Arbeidet er organisert med en nasjonal del, en regional del, og en vurdering av mulig 
synergi mellom de to enhetene. Til grunn for oppdraget fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) ligger følgende rammer:  
• HOD ga tidlig til kjenne interesse for å utnytte og videreutvikle den betydelige 

forskningskompetansen ved NST som er bygd opp over år og som sektoren 
etterspør. 

• Et nytt nasjonalt senter må ikke avgrenses til tradisjonell telemedisin, men omfatte 
e-helseområdet slik det er beskrevet i nasjonale strategier (fortrinnsvis arbeidet 
med utredningen én innbygger - én journal). 

• Et nytt nasjonalt senter må kunne gjennomføre oppdrag og oppdragsforskning 
innenfor sitt kompetanseområde bestilt av helsemyndighetene. 

• HOD forventer at et nytt nasjonalt senter bygger opp/innehar kompetanse innenfor 
områdene følgeforskning og metodevurderinger. 

• Det må legges opp til overgangsordninger slik at leveranseforpliktelser ivaretas. 
• Et nytt nasjonalt senter må organiseres og styres slik at den nasjonale rollen er 

tydelig og kjent i sektoren. 
 
Disse forutsetningene er nedfelt i oppdrag/mandat som Helse Nord RHF har gitt 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF/NST. 
 
Status 
NST har levert rapport Utredning om nytt nasjonalt forskningssenter innen e-helse til 
HOD 19. august 2015. Rapport er gjennomgått med HOD med det formål å få en 
uformell tilbakemelding og en dialog om faglig innretning, organisering/styring og 
finansiering. Rapporten er også lagt frem for styringsgruppen i prosjektet i møte 2. 
september 2015. Utdrag fra presentasjon fra dette møte beskriver status, se vedlegg. 
 
Endelige premisser for det nye nasjonale forskningssenteret innenfor e-helse vil 
foreligge, når forslag til statsbudsjett foreligger 7. oktober 2015.  

 
 

1 NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
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Nåsituasjon 
Det er etablert en god dialog med HOD knyttet til premissene for videre utvikling mot 
nasjonalt forskningssenter innen e-helse.  Det er etablert en felles forståelse for behovet 
for å rekruttere ny kompetanse, samt at en sikter mot et middels høyt ambisjonsnivå 
med hensyn til økonomi og bemanning.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om at grunnfinansieringen fra Helse Nord 
RHF videreføres ut 2016, og vil bruke den tiden til å gjennomgå interne 
behov/prosjekter, samt nye tjenester som eventuelt kan tilbys til andre helseforetak i 
regionen. Forvaltningsoppgaver innenfor kliniske systemer er eksempel på slik 
oppgave.  
 
Eventuell overtallighet i NST blir håndtert i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, 
i samarbeid med foretakstillitsvalgte. 
 
Medbestemmelse 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) - fremtidig organisering, 
prosjektdirektiv ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 16. juni 2015 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar informasjonen om Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) 

- fremtidig organisering til orientering. 
 

2. Partene gir sin tilslutning til mandat, organisering og arbeidsform, slik det er lagt frem 
i utkast til prosjektdirektiv NST sin fremtidige rolle - nasjonalt/regionalt (ev. med de 
innspill/tilbakemeldinger som kommer frem under drøftingsmøtet). 

 
3. KTV/KVO oppnevner følgende representanter til styringsgruppen: Baard Einar 

Martinsen og Bengt-Ole Larsen 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at NSTs fremtidige nasjonale rolle og rammebetingelser 
blir endelig avklart innen utgangen av 2015. 
 
Adm. direktør kommer tilbake til styret med egen sak om fremtidige regionale behov, 
hvor deler av NSTs nåværende organisasjon kan inngå. Dette gjelder i første rekke e-
læring og kompetanseutvikling. 
 
Videreføring av grunnfinansieringen til nåværende NST vil bli nærmere vurdert, så 
snart rammene for budsjett 2016 foreligger. 
 
 
Vedlegg:  Utdrag av presentasjon til styringsgruppen 2. september 2015 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF 30. september 2015  
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