
 
 
 
 

 

Referat fra styremøte i Forskningssenter for digitale psykiske 

helsetjenester – SFI 
 

Møte 2/21 

Dato 26/10/21 

Tidspunkt 12:30 – 14:30 

Møteleder Jonny Klemetsen 

Referent May Frida Bosch 
 

Tilstede: 

Navn Partner 

Jonny Klemetsen Youwell AS 

Hans Olav Instefjord Helse Bergen HF 

Erik Hellestøl LifeKeys 

Nina Bolstad møtte for Alette 
Hilton Knudsen 

Bergen kommune 

Helge Ræder Universitetet i Bergen 

Janiche Buanes Heltne Helse i Hardanger 

Silje Haga RBUP 

Heidi Aabel Checkware AS 

Thomas Hoholm BI 

Elin Ulleberg møtte for Siri Ann 
Maurseth 

St. Olavs hospital 

Jørn Jacobsen Sykehuset i Vestfold 

 

Meldt forfall:  

Siri Ann Maurseth St. Olavs hospital 

Alette Hilton Knudsen Bergen kommune 

Siri Bjørvig NSE 
 

Ikke møtt:  

Kjell Ø. Petersen Changetech 

 

 



 
 
 
 

 

Sekretariat: 

Navn Rolle 

Tine Nordgreen Senterleder 

Anne Mette Søviknes Administrativ leder 

May Frida Bosch Rådgiver 

Stine Hope Spjeld Brukerrepresentant 

 

Før styremøtet ble satt presenterte Ragnhild Thornam fra Bergen kommune prosjektet om digital 

angstbehandling for ungdom.  

Styreleder Jonny Klemetsen åpnet møtet, og orienterte om frafall. Alle presenterte seg med navn, rolle 

og tilknytning.  

 

11/21 Godkjenning av innkalling 

Merknader:  

Så ikke fremkommet. 

 

Vedtak: 

Innkalling ble godkjent. 

 

12/21 Godkjenning av referat 

Merknader:  

Så ikke fremkommet. 

Vedtak: 

Referat fra møte 1/21 ble godkjent. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

13/21 Fremdrift 

 

Tine Nordgreen og May Frida Bosch orienterte om aktiviteter i senteret siden forrige styremøte ved hjelp 

av Power Point-presentasjon (se vedlegg).  

 

Vedtak: 

Styret tar sak om orientering om fremdrift til etterretning.   

 

14/21 Økonomi 

Tine Nordgreen orienterte om senterets økonomi og foreløpig regnskap i 2021. Basert på estimatet for 

2021 fremkommer det et betydelig underforbruk. Underforbruket er knyttet til noen forsinkelser og 

antatt underrapportering av ressursbruk hos partnerne. Det er planlagt individuelle oppfølgingsmøter 

med alle partnere i nærmeste framtid, slik at eventuell underrapportering blir korrigert. Styret 

understreket viktigheten av disse møtene for å sikre korrekt rapportering videre, samt at senterledelsen 

klargjør hva som kan rapporteres.  

 

Vedtak: 

Styret tar orientering om økonomi til etterretning. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

15/21 Arbeidsplan og budsjett 2022 

Tine Nordgreen orienterte om arbeidsplan og budsjett for 2022.  

 

Vedtak: 

Styret har gjennomgått arbeidsplan og budsjett for 2022. Styret godkjenner arbeidsplanen. 
Senterledelsen innkaller til nytt møte i slutten av november for å godkjenne budsjett for 2022.  
 

16/21 Prosedyrer for nye partnerskap 

Tine Nordgreen presentere prosedyrer for nye partnerskap.  

Styret presiserte viktigheten av samarbeid med og synliggjøring av aktører i samme fagfelt da dette trolig 

vil være et av suksesskriteriene som kan måles når senterets prosjektperiode er over.  

 

Vedtak:  

Styret tar vedtar prosedyrer for nye partnerskap. 

 

17/21 Kommunikasjonsplan v1 

Tine Nordgreen orienterte om kommunikasjonsplan v1. Styret etterspurte delmål og konkretisering i 

planen, og anbefaler senterledelsen å jobbe videre med dette, slik at planen blir mer målbar. Det ble 

etterspurt og vi ble enige om at senterledelsen utarbeider en kort tekst om senteret som alle partnere 

kan bruke i sitt kommunikasjonsarbeid når de promoterer senteret.  

 

Vedtak: 

Styret tar orientering om kommunikasjonsplan v1 til etterretning. 

 



 
 
 
 

 

 

 

18/21 Datahåndteringsplan 

Anne Mette Søviknes orienterte om senterets datahåndteringsplan. 

Styrets merknader: 

- Ønskelig med engelsk versjon 

- Tydeliggjøring av hvordan planen følges opp ved eventuelle brudd 

- Årlig revisjon av planen kan vurderes 

- Ha informasjonsstyringssystem som følger opp 

- Hovedansvaret må ligge hos den enkelte partner 

- Planen tas opp igjen på neste styremøte for ytterligere klargjøring  

 

Vedtak: 

Styret tar gjennomgang av datahåndteringsplan til etterretning 

 

19/21 Risikovurdering v1 

Tine Nordgreen presenterte risikovurdering v1, og at dette er en bredt forankret prosess der alle 

partnere har vært involvert. Risikovurdering vil bli en fast sak på hvert styremøte. 

Styrets merknader: 

- Ønske om oversikt over risikoer under fremdrift 

- Ønske om fargemerking (grønn, gul, rød) i neste versjon 

- Forslag om egen risikovurdering pr. arbeidspakke 

- Ønskelig med økonomi som eget risikoområde 

Vedtak: 

Styret tar første versjon av risikovurdering for senteret til orientering. 

 



 
 
 
 

20/21 Key Performance Index v1 

Tine Nordgreen orienterte om KPI v1, og at dette er en bredt forankret prosess der alle partnere har 

vært involvert. Noen av KPI’ene er noe krevende å konkretisere i tid og antall ettersom noen av målene 

er mer overordnede. Det er et mål å bli mer konkret i neste versjon.  

Vedtak: 

Styret tar første versjon av Key Performance Index for senteret til orientering. 

 

21/21 Mandat til brukerråd 

Brukerrepresentant Stine Hope Spjeld orienterte om mandat til brukerråd i Forhelse. 

Styrets merknader: 

- Ønskelig at bruker med erfaring fra bruk av digitale helsetjenester kommer inn i brukerrådet 

- Viktig med tydeliggjøring av brukerrepresentantenes rolle og arbeidsoppgaver i brukerrådet 

- Vurdere å opprette brukerpanel for hver case 

- Viktig å ansvarliggjøre hvert delprosjekt for brukerinvolvering i sine prosjekt 

- Ønskelig med oppdatering av prosessen i neste styremøte 

Vedtak: 

Styret godkjenner mandat til brukerråd.  

 

22/21 Møtedatoer 2022 

May Frida Bosch orienterer om møtedatoer 2022. Neste møte blir tirsdag 8. mars (digitalt), og det andre 

blir 25. oktober (heldagsseminar, fysisk). I tillegg blir det budsjettmøte i slutten av november, noe som 

bør vurderes å gjøre til et fast møte for å sikre at sak om budsjett blir godt nok opplyst. Styret ber om at 

tidsramme for møter blir sendt ut i god tid.  

Vedtak: 

Styret tar orientering om møtedatoer 2022 til etterretning.   

 



Styremøte Forhelse
26.10.2021

28.10.2021 1



Sak 13/1 - Fremdrift
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Spørsmålene i Forhelse utgjør 
sentrale faser i innovasjonsprosessen 

Har det effekt for pasienten?

Ungdom med angst

Ryggplager

Leve med kreft

Er det kostnadseffektivt? 

Mamma Mia

eMeistring

Skal det innføres (beslutningsstøtte)? 

Helsetjenester og 
næringslivspartner 
er invitert!

Hvordan innføre mest 
mulig effektivt?

eMeistring

Ungdom med angst

Mage-tarm skolen



Fellessamlinger
13/1: Introduksjon og arbeidsplan 25/2: Presentasjon arbeidspakker 25/3: KPI 

29/4: Risiko 26/5: Show & Tell, brukerpartnere 17/6: Brukerinvolvering 
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2/9: Målene for senteret 2021/2022



Forskersamling



NORSRII 2021



Senterhåndbok 



Evalueringer

• Survey mars 2021 

• Vedlegg

• Utgangspunkt for KPI og risiko

• Synliggjøring av partners rolle og arbeid i senteret

• Evalueringsmøter med aller partnere i august 2021

• Generell oppdatering, aktivitet og kommunikasjon

• Tilbakemeldinger om fellessamlinger, tema, innhold og 
hyppighet

o Samtlige fortalte om godt utbytte, og at samlinger er 
nyttige for fellesskapsfølelse, nettverk og 
kunnskapsutveksling. Skaper oversikt. 

o Ulike utfordringer og behov etter hvor langt i arbeidet en 
har kommet

Skal gjentas årlig

«Vi får bedre og mer kvalitetssikrede 

tjenester til brukerne våre, flere vil kunne få 

hjelp og vi får flere virkemidler overfor 

brukerne. I tillegg får vi drahjelp til å øve 

ansatte opp i å bruke digitale virkemidler»

«Vi trenger mer kunnskap om tjenestene 

våre. Deretter trenger vi gode verktøy for å 

utvikle gode, nye tjenester. Til sist er det 

spennende å få et nettverk med andre som 

har interesser innenfor digitale 

helsetjenester; både andre 

helsetjenestetilbydere, forskere og 

industripartnere»

«Bringe inn brukerperspektivet, og bidra inn 

i senteret til felles mål med å øke 

tilgjengelighet og bruken av digitale 

psykiske helsetjenester» 



Brukermedvirkning

• Brukerrepresentant Stine Hope Spjeld

• Tema på fellessamlinger

• Opprette brukerråd, sak 21/21



Site visit NFR

Oktober/november 2022



Sak 15/21: Arbeidsplan og budsjett

• Styrende for neste års aktiviteter



Arbeidspakke 1: 
Angstbehandling for ungdom i Bergen 
kommune



Arbeidspakke 1: 
Voksne med muskel og skjelettplager



Arbeidspakke 3: 
Psykososial støtte i forbindelse med 
kreftbehandling 



Arbeidspakke 2: Kost-nytte av Mamma 
Mia



Arbeidspakke 2: 
Faktorer som påvirker kost-nytte i 
eMeistring



Arbeidspakke 2: 
Implementering og kost-nytte 



Arbeidspakke 3: Tidlig metodevurdering



Arbeidspakke 4: 
Implementering i eMeistring-klinikkene



Arbeidspakke 4: 
Implementering av Mage-Tarm skolen



Arbeidspakke 4: 
Implementering av angstbehandling 
for ungdom



Prosjektledelse: Arbeidspakke 5/6

• 5: Nettside/kommunikasjonsplan/resultatutnyttelse

• 6: Konsortiumavtale/Datahåndteringsplan/NFR 
rapportering/økonomi/møter og konferanser



Sak 16/21 Prosess for nye partnere

Konsortiemedlem Samarbeidspartner Nettverksmedlem

Innmeldes av Alle Alle Alle

Besluttes av Styret Partner Senterledelsen

Endring i konsortieavtalen Ja Nei Nei

Økonomisk samarbeid med SFI’et Ja Nei Nei

Rettigheter og plikter mtp. 
prosjektbakgrunn og –resultat

Ja Nei Nei

Deltagelse All SFI-aktivitet Når relevant for partner Til åpne seminarer

Synlighet på nettsiden Logo og partnerbeskrivelse Logo og beskrivelse i den 
relevante arbeidspakken

Logo


