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Bakgrunn
Senteret har i dag, og skal i framtiden ha to sentrale aktiviteter. Senteret skal løse oppdrag som
forankres i Nasjonalt e-helsestyre og forvaltes gjennom Direktoratet for e-helse, samtidig som
man skal ha en egeninitiert forskningsportefølje som i hovedsak finansieres gjennom
konkurranseutsatte midler, eksempelvis Norges Forskningsråd, EU og Regionale forskningsfond. I
henhold til oppdragsbrev til UNN fra Helse Nord skal all senterets faglige virksomhet og alle
prosjekter direkte eller indirekte understøtte helsemyndighetenes prioriterte e-helsesatsing. Det
forventes en tydelig ledelsemessig og styringsmessig oppmerksomhet i å bevisstgjøre og
tydeliggjøre senterets nye rolle og oppgaver.
For å realisere disse forventningene er det nødvendig med en tydelig tiltaksplan for 2016.
Senterets strategi (sak 14/2016) vil legge føringer for utøvelsen av mange av tiltakene.
Forslag til vedtak:
1. Styringsgruppen stiller seg bak de foreslåtte tiltakene, med innspill som gitt i møtet.

Vedlegg 1: Oppdatert tiltaksplan 2016.
Vedlegg 2: Vedlegg til sak 19/16 møte i Nasjonalt e-helsestyre 14. april 2016.
Vedlegg 3: Oppsummering av status for oppdragsportefølje 2016.
Vedlegg 4: Utfylte bilag for oppdragsporteføljen 2016.

Tiltaksplan 2016 for Nasjonalt senter for e-helseforskning
Behov
Tiltak – oppsummering
Etablering av senteret Etablering krever ressurser fra
ledere og ansatte.
Grafisk profil
Utarbeide grafisk profil
Strategisk retning

Oppdrag fra E-helse

Kunnskapsbank for ehelse
Innretting av
egeninitiert portefølje

Rekruttering

Samarbeid med
direktoratet for ehelse
Etablering som
nasjonal aktør

Strategisk innretning i form av
satsingsområder og
diskusjonspunkter framlegges SG
for innspill.
• Detaljering og planlegging av 15
oppdrag.
• Kompetansebygging EIEJ.
Etablere en kunnskapsbank for ehelse
• Prosedyre for nye søknader.
• Vurdering av porteføljen i
henhold til strategisk innretning.
• Etablering av internt
forskningsråd.
To stillinger som rådgiver tilsettes
sommer 2016.
Én statistikerstilling utlyst.
Én stilling som
forskningsbibliotekar utlyses.
Strategisk rekruttering av
kompetanse innen følgeforskning,
metodevurdering mv vil følge av
behovsanalyse og strategi.
Samarbeidsavtale framlegges for
SG.

Innspill
SG gir føringer for
videre arbeid
(egen sak).
SG gir føringer for
videre arbeid
(egen sak).

SG gir tilslutning
til en slik aktivitet.

SG gir innspill til
samarbeidsavtalen
(egen sak).

• Kartlegging av det nasjonale ehelsemiljøet (oppdrag 1c).
• Kontakt mot relevante miljø på
ledersiden.
• NSE er medarrangør av
European Telemedicine
Conference.

I løpet av 2016 skal senteret finne sin nye rolle som en nasjonal aktør på ehelsefeltet. Aktiviteten skal dreies i en retning som understøtter nasjonale behov
for kunnskap på e-helsefeltet i tråd med nasjonale strategier.

Etablering av senteret
Senteret ble etablert 01.01.2016, og det har i en etableringsfase gått med
ressurser til ulike tiltak som flytting, etablering av administrative og faglige
rutiner, konkretisering av oppgaver og koblinger mot eksterne
samarbeidspartnere. Denne aktiviteten er ført som eget prosjekt for å synliggjøre
kostnaden, og det forventes at aktiviteten trappes ned.
Grafisk profil
Senteret har behov for en grafisk profil som markedsfører senteret. NSE ønsker
styringsgruppens føringer for det videre arbeidet. Dette behandles som egen sak
(16/2016).
Strategisk retning
Det viktigste redskapet for å styre framtidige tiltak er en tydelig strategi som
beskriver strategiske satsingsområder. Dette behandles som egen sak
(15/2016).
Oppdrag fra E-helse
De nasjonale oppdragene til senteret forvaltes av Direktoratet for e-helse, og
forankres i Nasjonalt E-helsestyre i form av en årlig oppdragsportefølje. For
2016 er denne listen publisert som vedlegg 8 til sak 19/16 i form av 15 konkrete
prosjekter. Ni av disse er ferdigbehandlet i form av statens standardavtale med
bilag 1-5 og iverksatt, og ytterligere to er nær ferdigstillelse. De fire siste
oppdragene avventer iverksettelse til rekruttering av utreder er ferdig, og . Disse
prosjektene er dermed iverksatt eller klare for iverksetting. Det vises til sak fra
Nasjonalt e-helsestyre og vedlagte bilag for hvert prosjekt for detaljer.
Videre er det et behov for intern kompetansebygging på de nasjonale føringene,
og særlig Én innbygger – én journal. Det er gjennomført to-dagers seminar for
alle ansatte 4.-5. april der Direktoratet for e-helse gikk gjennom nasjonale
føringer og viktige punkter i utredningen av Én innbygger – én journal. Videre er
det iverksatt avdelingsvise tiltak for å bygge opp kompetanse på området i
oppfølgningen av seminaret.
Kunnskapsbank for e-helse
Helse- og omsorgsdepartementet har forventning til at senteret skal bli et
sentralt nav for e-helsekunnskap i Norge og har signalisert at de ønsker at
senteret oppretter en nasjonal kunnskapsbase for feltet. I tillegg ønsker
Direktoratet for e-helse at spesifikk kunnskap og kompetanse som produseres
gjennom oppdragene formidles gjennom deres nettsted ehelse.no. Dette er en
prioritert oppgave. Senteret kommer til å produsere kunnskap utenfor
oppdragene gjennom sin egeninitierte forskning, og mener at det kan være
hensiktsmessig å samle både denne kunnskapen og den som produseres
gjennom oppdragene fra direktoratet på ett sted.
Det foreslås å opprette en tospråklig nettbasert kunnskapsbank på senterets
nettsted ehealthresearch.no. Kunnskapsbanken skal deles inn i tema som følger
de overordnede målene for utviklingen på e-helsefeltet, og innholdet skal være
både egenprodusert og hentet utenfra. Eksempler på type innhold er

vitenskapelige artikler, rapporter, populærvitenskapelige artikler, medieklipp,
stortingsmeldinger, faktaark (jfr. oppdrag 1b), osv. Kunnskapen skal være lett
tilgjengelig noe som fordrer en god teknisk løsning og utstrakt popularisering av
forskningen. Løsningen er under utvikling, og vi regner med at rammene og det
statiske innholdet er klart til september.
Innretting av egeninitiert portefølje
Den egeninitierte porteføljen består av prosjekter som finansieres helt eller
delvis av konkurranseutsatte midler. Denne porteføljen skal i henhold til
forventningene innrettes slik at de understøtter det nasjonale oppdraget til
senteret. Porteføljen er avgjørende for å sikre at senteret har nødvendig
kompetanse innen de aktuelle områdene, er i front og kan beholde kritisk
kompetanse. De konkrete føringene for slik innretning ligger i overordnede
strategidokumenter samt føringer for senterets satsingsområder. Den
egeninitierte porteføljen følger i hovedsak av strategiske søknader til
finansieringskilder for forskning, eksempelvis Norges forskningsråd. For å
innrette denne aktiviteten er det derfor nødvendig å skjerpe kravene til
søknader for å sikre at de er i tråd med nasjonale føringer. Derfor har man
innført strengere krav til forankring internt og det arbeides med tydeliggjøring
av prosesser som leder fram til søknader av høy kvalitet. Søknadsskriving er
ressurskrevende, og det kreves mye av forskere for å nå opp i konkurransen.
Derfor er det nødvendig at tilstrekkelig tid og støtteressurser avsettes til denne
aktiviteten samtidig som kravene til kvalitet og relevans for både senteret og
utlysning er høye for å sikre størst mulig grad av uttelling. Systemer for gjenbruk
og læring av søknadsprosesser er i noen grad innført, og vil forbedres.
For å ivareta faglig nivå på strategisk innretning, kvalitet, samt et fokus på etikk
etableres et internt forskningsråd ved senteret bestående av omtrent fire
forskere på seniornivå. Rådet skal være et rådgivende organ for senterledelsen
med særlig fokus på den egeninitierte porteføljen.
Rekruttering
Senteret skal rekruttere kritisk kompetanse for å oppnå målet om nasjonal
relevans. Senteret er i sluttfasen på rekruttering av to utredere som vil være
sentrale i arbeidet med å svare på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Én
forskerstilling innen statistikk og dataanalyse er utlyst, i tråd med konkrete
behov for denne typen kompetanse. Denne stillingen vil også være sentral i å
realisere satsingen på Health Analytics som er lagt til grunn i utredningen. I
tillegg er en utlysning for stilling som forskningsbibliotekar under utarbeidelse.
Videre rekruttering vil utløses av kompetansebehov. Særlig innen følgeforskning
og metodevurdering er det lagt til grunn at det kreves rekruttering, og det vil
gjøres et kartleggingsarbeid for å avdekke kompetansebehov. Dette arbeidet vil
ta noe tid, slik at i en periode vil det være nødvendig å basere seg på innleie av
arbeidskraft fra eksterne samarbeidspartnere.
Samarbeid med Direktoratet for e-helse
NSE skal signere en samarbeidsavtale med Direktoratet for e-helse. Denne vil gi
rammene for videre samarbeid. Avtalen behandles som egen sak (14/2016).

Etablering som nasjonal aktør
Senteret skal i henhold til sitt oppdrag etablere seg som en sentral nasjonal
aktør og et nasjonalt nav innen e-helsefeltet. Da er det nødvendig med
nettverksbygging blant de øvrige sentrale aktører på feltet. Gjennom oppdrag 1c:
Nasjonal kunnskapsbase på e-helse vil senteret identifisere de viktigste
nasjonale aktørene, samtidig som senteret, styringsgruppen og Direktoratet for
e-helse også har sine viktige kontaktnett og kan være med å tilrettelegge for
kontakt. Senterleder vil på eget initiativ og i samråd med styringsgruppens
medlemmer og Direktoratet for e-helse opprette kontakt og møter med
nasjonale aktører på ledernivå.
Senteret skal være synlig på den nasjonale arenaen gjennom deltakelse på
viktige konferanser og andre møteplasser, og søke å skaffe taletid når det er
naturlig, gjennom sentrale prosjekter eller på overordnet nivå. I samarbeid med
Direktoratet for e-helse identifiseres de aktuelle nasjonale og internasjonale
konferansene. Når NSE presenterer sin aktivitet skal dette alltid settes i rammen
av det nasjonale oppdraget for senteret.
NSE er medarrangør av European Telemedicine Conference som arrangeres
sammen med den nasjonale EHiN-konferansen i Oslo Spektrum 15.-16.
november. EHiN arrangeres av IKT Norge og Helse- og omsorgsdepartementet,
og er et viktig møtepunkt for det norske e-helsemiljøet. Konferansene vil samle
både nasjonale og viktige internasjonale aktører, og vil være en optimal arena for
profilering av senteret nasjonalt og internasjonalt. NSE har ansatt en
prosjektleder for ETC, og arrangerer et forskningsspor med peer review av
innsendte sammendrag.
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Nasjonalt senter for e-helseforskning
Forslag til vedtak
Nasjonalt e-helsestyre ber Direktoratet for e-helse arbeide videre med oppdrag til Nasjonalt senter for
e-helseforskning (NSE) for 2016 med de innspill som blir gitt i møte.
Bakgrunn
Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) er etablert fra 1. januar 2016. Senteret skal ha en nasjonal
rolle og bidra til mer kunnskapsbasert politikk og praksis på e-helseområdet:
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin vil fra 2016 endres til et nasjonalt forskningssenter
underlagt Helse Nord RHF. Det nasjonale senteret skal understøtte nasjonale behov for forskning
og utredning innenfor e-helse, telemedisin og mobil helse, herunder følgeforskning og
metodevurderinger av e-helsetiltak, (jf. omtale under kap. 732, post 78 i Statsbudsjettet 2016.)
Hovedoppgavene til senteret er forskning og utredning som kan understøtte vedtatte politiske
målsettinger, strategier og tiltak på e-helseområdet, herunder særlig målene for Én innbygger - én
journal.
Organisering og styring
NSE er organisatorisk underlagt Helse Nord RHF som har gitt universitetssykehuset i Nord-Norge i
oppdrag å drifte senteret.
Senterets portefølje er tredelt: oppdragsportefølje fra Direktoratet for e-helse, forskningsportefølje og
ekstern finansiert prosjektportefølje.
Senterets 60 årsverk skal finansieres gjennom rammebevilgning fra departementet og ekstern
finansiering av prosjekter, eksempelvis midler fra Forskningsrådet og EU. HOD har i 2016 bevilget 35,9
millioner kroner til NSE.
13 av disse årsverkene er avsatt for nyrekruttering og innleie for å kunne gjennomføre forsknings- og
utredningsoppdrag fra departement og direktorat i tillegg til kapasitet fra eksisterende ansatte.

Eksternfinansiert prosjektportefølje skal understøtte senterets evne til å levere på nasjonale oppdrag.
Senteret har en nasjonal styringsgruppe, bredt sammensatt av representanter fra sektoren.
Styringsgruppen arbeider med å utvikle en strategi for NSE. Styringsgruppen rapporterer til
administrerende direktør ved UNN HF, med HOD og E-helse som kopimottakere.
Prosess knyttet til identifikasjon og prioritering av kunnskapsbehov
Direktorat for e-helse er oppdragsstyrer for NSE. I tildelingsbrev for Direktoratet for e-helse for 2016
fremgår det at:
Direktoratet for e-helse skal, i samarbeid med senteret og andre relevante aktører, avklare de
nasjonale behovene for forskning og utredning på e-helseområdet. Behovene skal sees i
sammenheng med prioriteringer fra nasjonal porteføljestyring, (jf. omtale i Tildelingsbrev for
2016 fra HOD til Direktorat for e-helse, under Hovedmål 4, s. 6.)
HOD presiserer i brev til Helse Nord RHF1 at roller og relasjoner mellom NSE og E-helse skal beskrives
nærmere i en Samarbeidsavtale mellom partene.
I utkast til samarbeidsavtale fremgår det bl.a. at E-helse skal utarbeide faste og ad hoc oppdrag på
forskning og utredning til NSE og fungerer som porteføljestyrer med ansvaret for den operative
oppfølging av forsknings- og utredningsoppdrag til senteret.
E-helse skal bidra til at resultater fra FoU prosjekter formidles og kommer til anvendelse i sektoren.
www.ehelse.no vil være et viktig virkemiddel for å formidle resultater fra forskning og utredning og
bidra til at Senterets kunnskapsproduksjon raskt omformes til en kollektiv ressurs for HOD og sektoren.
For å sikre at NSE leverer forskning og utredning som er relevant og nyttig for gjennomføring av nasjonal
politikk på e-helseområdet er det utviklet et årshjul hvoretter E-helse innhenter forslag til forsknings- og
utredningsoppdrag fra følgende kilder:
Innspill på prosjektforslag fra sektor via www.ehelse.no
Innspill fra NUFA
Forslag fra NSE
Forslag fra Direktoratet for e-helse
E-helse vil en gang i året gi det nasjonale e-helse styret en orientering om resultater fra oppdragene til
NSE, og be om tilslutning til nye oppdrag.
Prioriterte områder for FoU og forslag på oppdrag til NSE for 2016
Følgende vurderinger har vært førende i utarbeidelse av forslag til oppdrag for 2016:
Samarbeidet mellom NSE og E-helse er nytt, og krever at det opparbeides kompetanse og
erfaring på rollene som Oppdragsgiver og Oppdragstaker.
NSE er i en fase der de skal bygge kompetanse til gjennomføring av oppdrag fra departement og
direktorat.
1

Det vises til brev fra HOD til Helse Nord RHF datert 2.2.2015 med referanse 16/1331 Nasjonalt senter for e-helseforskning - nasjonale behov
for forskning og utredning
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Helsedirektoratet og Direktorat for e-helse har utredet og kommet med en anbefaling om et
målbilde og en utviklingsretning for realisering av visjonene for Én innbygger - én journal.
Anbefalingen er oversendt departementet for videre behandling.
Ny nasjonal strategi og handlingsplan for e-helse 2017 – 2020 er under utarbeidelse.
Gitt at det enda ikke er besluttet hva som blir det endelige utfallet av oppfølgingen av Én innbygger- én
journal anbefaler E-helse å avvente igangsettelse av store og langvarige forskningsprosjekter på
området til 2017. For 2016 anbefales det å prioritere oppdrag som kan understøtter allerede vedtatte
og igangsatte satsninger. Det anbefales videre å igangsette arbeid med å identifisere kunnskapsbehov
og planlegge følgeforskning for realisering av Én innbygger – én journal og nasjonal e-helse strategi
basert på kunnskapen vi har fra utredningen.
Arbeid med oppdrag for 2017 påbegynnes i tredje kvartal 2016.
Innspill fra NUFA
Utvalget ønsker at oppdragene skal ha en tett kopling til innsatsområdene i ny strategi og handlingsplan;
hva har vi av kunnskap om og hvor trenger vi mer kunnskap? Hva «virker» og hvorfor? Utvalget
poengterer at NSE bør brukes for å stille kritiske spørsmål til nasjonale satsninger, eksempelvis om all
velferdsteknologi har positiv effekt, om effekter av digitale, om det empiriske grunnlaget for
utredningen av EIEJ er faglig robust.
Utvalget peker på at det er viktig å sikre at kunnskapen som utvikles er komparativ – dvs. at en f.eks.
sammenligner erfaringer og resultater i små og store kommuner, mellom regioner, mellom valg av
metodikk, og på den måten løfter den nasjonale dimensjonen – og kompleksiteten latent i det å utvikle,
innføre og bruke e-helse løsninger på tvers av ulike organisatoriske kontekster.
Forslag til på bestillinger til NSE for 2016
Det er kommet inn 17 forslag på ulike former for forsknings- og utredningsoppdrag til NSE for 2016 fra
divisjonene i E-helse. For å sikre effektiv bruk av ressurser og kompetansespredning på tvers av
prosjektene foreslås å organisere aktivitet som del-prosjekter inn under fem overordnede
programmer/satsningsområder.
1. Følge med oppdrag - prosjekter av grunnleggende, tverrgående og kontinuerlig interesse
Det er behov for kunnskap som skal danne grunnlag for å følge med på status og utviklingstrekk på
nasjonalt prioriterte tiltak innen e-helseområdet, sentrale drivere og trender som påvirker utvikling av ehelse nasjonalt og internasjonal, og kunnskap som gir oversikt over hvilken forskning- og
utredningsressurser som kan mobiliseres i arbeidet med å styrke kunnskapsgrunnlaget for politikk og
praksis.
a. E-helse monitor – Vi har i Norge i dag ingen kartlegging som gir bred, nasjonal oversikt over status
og utviklingstrekk på e-helseområdet. Formålet med prosjektet er å utrede ulike konsepter for
nasjonal monitor for e-helse, gi en anbefaling på konseptvalg og tilhørende gjennomføringsplan for
dette. Monitoren må gi kunnskap om utviklingen over tid, og muliggjøre internasjonal
sammenligning.
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b. Trendanalyse: Fremtidens e-helse - Formålet med prosjektet er å analysere teknologisk utvikling og
medisinsk-helsefaglig innovasjon. Prosjektet skal stimulere til refleksjon og diskusjon rundt drivere
og trender for utviklingen av helse og omsorg generelt, og e-helse spesielt. Kunnskapen som
produseres i prosjektet skal styrke sektorens forståelse av IKT som helse- og omsorgspolitisk
virkemiddel og bidra til å øke oversettelseskompetanse mellom teknologi, fag og politikk.
Internasjonale så ved som nasjonale kilder skal benyttes, men ved bruk av internasjonale kilder skal
relevans og betydning for norske forhold vektlegges.
c. Etablere oversikt over nasjonal kunnskapsbase for e-helse - Formålet med prosjektet er å utvikle
oversikt over relevante forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse området og igangsette
formidlingsaktivitet som øker tilgjengeligheten til resultater fra FoU arbeid. Det skal utarbeides en
rapport som analyserer forholdet mellom kunnskapsbehovene som springer ut av politiske
målsettinger og strategiske satsningsområder for e-helse, og kunnskapen som faktisk produseres og
som gir innsikt i nasjonal kunnskapsstatus på e-helseområdet. For å styrke synlighet og stimulere til
samarbeid mellom ulike forsknings- og kunnskapsmiljøer skal prosjektet etablere et nasjonalt
nettverk for e-helse FoU.
2. Én innbygger – én journal – forprosjekt
Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal gir de politiske målsettingene for utviklingen av ehelse. På oppdrag fra HOD har Helsedirektoratet og Direktorat for e-helse utredet og anbefalt et
målbilde og en utviklingsretning for realisering av Én innbygger - én journal. Anbefalingen er oversendt
departementet for videre behandling. I løpet av 2016 skal det utarbeides en ny e-helsestrategi og
handlingsplan for perioden 2017-2020.
Utredningsarbeidet avdekket kunnskapsbehov som la begrensninger på både hvor detaljert og helhetlig
det var mulig å gjennomføre nåsituasjonsbeskrivelsen og samfunnsøkonomisk analyse. Det er behov for
kunnskap som kan understøtte arbeidet med utarbeidelse og realisering av ny e-helsestrategi og
handlingsplan.
a. Systematisk gjennomgang av utredningens kunnskapsgrunnlag – Formålet med prosjektet er å
gjennomgå det faglige grunnlaget for utredningen og igangsette FoU aktivitet på områder der det
ble identifisert kunnskapshull. Det pekes blant annet på behovet for kunnskap om e-helse som
katalysator for nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgssektoren, kunnskap om
opplærings- og kompetansebyggingsbehov ved e-helse tiltak, og kunnskap om faktisk utbredelse og
bruk av eksisterende e-helse systemer.
b. Nullpunktsanalyse – Formålet med prosjektet er å omformulere målene for Én innbygger – én
journal i konkrete, målbare indikatorer som setter oss i stand til å etablere et nullpunkt og følge med
på utviklingen og effektene av tiltak som igangsettes som ledd i gjennomføringen av nasjonal
strategi og handlingsplan for e-helse. Fokus særlig på EPJ situasjonen i kommunal sektor.
c. Plan for følgeforskning – Formålet med prosjektet er å utvikle en plan for følgeforskning ved
igangsettelse av tiltak for realiseringen av Én innbygger – én journal. Forsknings- og
utredningsaktivitet forberedes i sammenheng med publisering av ny nasjonal strategi og
handlingsplan for e-helse.
3. Erfaringer fra og effekter av nasjonale e-helse løsninger
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Det siste tiåret er det igangsatt flere nasjonale utviklings- og innføringsprosjekter på e-helseområdet.
Dette er potensielt disruptive tiltak som endrer måten vi utøver helse og omsorg på, og det gjør det
viktig å følge utviklingen nøye og dokumentere og evaluere erfaringer og effekter fra disse prosjektene
for å danne et kunnskapsgrunnlag for videre utvikling, strategisk justeringer, og planlegging av nye
nasjonale tiltak.
a. Erfaringer med pilotering av elektroniske løsning for multidose i e-resept – I Helsedirektoratets
evaluering av multidose ordningen (2015) fremgår det at et viktig tiltak for å løse flere av dagens
alvorlige utfordringer med multidoseordning, er å innføre elektroniske rutiner for håndtering av
multidose i e-resept. Det pekes samtidig på et behov for forskningsbasert kunnskap om positive og
uønskede effekter ved innføring av ny teknisk løsning for håndtering av multidose. Formålet med
dette følgeforskningsprosjektet er å evaluere pilotering av elektronisk løsning for multidose i eresept sett opp mot dagens papirbaserte løsning. Forskningen skal ha hovedfokus på aspekter som
er relatert til pasientsikkerhet.
b. Mer og bedre bruk av kjernejournal - Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om innføring
og bruk av kjernejournal som nasjonal løsning. Etter innføring viser det seg at løsningen er tatt i bruk
i mindre grad enn forventet, tross veldokumentert behovskartlegging i forkant. Studien vil ha
hovedfokus på helsepersonell (leger, farmasøyter, sykepleiere) som brukere av løsningen, men skal
også vurdere pasientens opplevelser og potensielle rolle som endringsagent.
c. Effekter av digital innbyggertjenester - Formålet med prosjektet er å identifisere og videreutvikle
metoder for å måle effekten av e-helse løsninger for innbyggeren og teste disse på to
tjenesteområder. På det første området, digital dialog fastlege, er det gjort en nullpunktsanalyse
som vil gi grunnlag for en gevinstrealiseringsstudie. Det andre området er digital innsyn i egen
journal og tjenester knyttet til timeadministrasjon.
4. Velferdsteknologi
Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene
omhandler utprøving og implementering av velferdsteknologiske løsninger i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene. Oppdraget følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Oppdraget
vil ut 2016 være i en utprøvingsfase med 31 utviklingskommuner. Det skal utvikles kunnskap, verktøy,
kompetansepakker og erfaringer med ulike tjenestemodeller som er nødvendig i en spredningsfase. I
tillegg skal det etableres en teknisk arkitektur og infrastruktur for velferdsteknologiområdet.
a. Kunnskaps- og erfaringsoppsummering Velferdsteknologi - Formålet med prosjektet er å utvikle et
kunnskapsgrunnlag for nasjonale prioriteringer og føringer på velferdsteknologiområdet ved å få
frem en oversikt over mangfoldet av teknologiske løsninger og avdekke gode erfaringer fra
utprøvinger utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i Norge og sammenlignbare
land. Prosjektet skal også studere andre lands tilnærming til velferdsteknologi på nasjonalt nivå og
lage en oversikt over deres strategiske, organisatoriske og politiske tilnærminger til innføring og
spredning av velferdsteknologi, herunder også arkitektur og standardisering for innsamling, lagring
og tilgjengeliggjøring av data generert av velferdsteknologi. Relevante initiativ på overnasjonalt nivå
(EU, Nordisk ministerråd mv.) skal også inkluderes. Studien skal bidra med kunnskap slik at Nasjonalt
Velferdsteknologiprogram kan gjøre en informert vurdering av vår nasjonale strategi, organisering
og tilnærming til innføring av velferdsteknologi.
b. Velferdsteknologi for familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser - Prosjektet skal
understøtte oppdraget Kompetansehevende tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne og deres
familier, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og berammet i statsbudsjettet.
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Følgeforskningen skal dokumentere effekter av satsningen i ulike kommuner og generere ny
kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå denne målgruppen, og derigjennom utvikle et
kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen.
c. Bruk av sosiale medier for å motvirke ensomhet blant eldre - Prosjektet skal understøtte oppdrag
«Mobilisering mot ensomhet. Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy», gitt av Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) og berammet i statsbudsjettet 2015-2016. Følgeforskningen skal
dokumentere effekter av satsningen og generere ny kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan
bidra til å vedlikeholde og styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk. Fire
ulike organisasjoner er gitt tilskudd for igangsettelse av tiltaket. Forskningsprosjektet skal følge de
ulike tilnærmingene til utvikling, opplæring og bruk av teknologi for å vurdere forutsetninger og
nytte effekter.
5. Utredninger som understøtter strategiske beslutningsprosesser og planlagte satsninger
NSE skal kjenne til, bruke, og formidle erfaring og kunnskap som kan understøtte en effektiv
gjennomføring av nasjonalt prioriterte tiltak på e-helseområdet. Relevant kunnskap er for eksempel
evalueringer, studier, statistikk og forskning fra norske så vel som internasjonale kilder. Kunnskapen skal
formidles på en slik måte at den understøtter arbeidet med å utvikle, justere, evaluere og videreutvikle
planlagte og igangsatte e-helse aktiviteter på tvers av aktørene i helse- og omsorgssektoren.
a. Internasjonale referansecase for sekundærbruk av data - Formålet med prosjektet er å kartlegge
ulike nasjonale tilnærminger til bruk av helsedata. Både industrien og offentlige og private tilbydere
av helsetjenester har økt fokus og investeringer i IKT for helsedataanalyse. Det gir grunnlag for en
kartlegging av status internasjonalt og rom for å gå mer i dybden på hva som skjer på dette området
i land med høyt uttalt ambisjonsnivå. Kartleggingen skal understøtte arbeid med anbefalinger om
referansearkitektur og tekniske fellesløsninger for de nasjonale helseregistrene ved å beskrive ett
sett nasjonale tilnærminger som kan fungere som strategiske peilepinner for utvikling av norsk
strategi.
b. Administrasjon av pasientforløp på tvers av behandlingssteder - Rapporten Administrasjon av
pasientforløp på tvers av behandlingssteder (IS-2393) foreslår et tiltak for å ta frem en felles,
sammenhengende modell for pasientadministrasjon på tvers av behandlingssteder. Formålet med
utredningsprosjektet er å ta frem mer kunnskap om utfordringer knyttet til behovet for en
sammenhengende pasientadministrasjon når pasientforløp går på tvers av flere behandlingssteder.
Utredningen skal utvikle mer samlet kunnskap om praksis for administrasjon av pasientforløp og
hvordan IKT-systemer anvendes for å understøtte arbeidsprosesser i dette området. Det skal
utvikles et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med den felles modellen. Utover behov for tilpasninger
av modellen, vil funn i utredningen være et viktig utgangspunkt for estimering av gevinster og
beslutningsunderlag med hensyn implementering av modellen.
a. Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell – Digitale Innbyggertjenester for
Spesialisthelsetjenesten - DIS 2015 har utarbeidet en overordnet konseptbeskrivelse for
samhandlingsarena. Utredningen skal vurdere mulige løsningsalternativer for samhandlingsarena.
Kartlegge erfaring fra tilsvarende løsninger i bruk internasjonalt. Komme med forslag til
arbeidsprosesser, organisering, roller og ansvar for ulike deltagere i samhandlingsarena.
Utredninger av mulighetsrom og analyser av erfaringer med løsninger i bruk i andre land kan danne
grunnlag for videreutvikling av tjenester i Norge.
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Vedlegg 3: Oppsummering av status for oppdragsportefølje 2016
Portefølje

Prosjekt
1a: E-helse monitor
Følge med-oppdrag 1b: Trendanalyse
1c: Kunnskapsbase
2a: EIEJ kunnskapsgrunnlag
EIEJ
2b: Nullpunktsanalyse
2c: Plan for følgeforskning
3a: Multidose
Nasjonale løsninger 3b: Kjernejournal
3c: Effekter av digitale innbyggertjenester
4a: Kunnskapsoppsummering VFT
Velferdsteknologi 4b: Barn og unge
4c: Ensomme eldre
5a: Sekundærbruk av data
Planlagte satsinger 5b: Administrasjon av pasientforløp
5c: Samhandlingsarena

Porteføljestyrer
Line Linstad

Prosjektleder
Hege Andreassen
Inger Marie Holm
Inger Marie Holm

Line Linstad

Monika Johansen

Siri Bjørvig

Trine Bergmo
Kari Dyb
Paolo Zanaboni
Undine Knarvik
Marianne Trondsen
Elin Johnsen
Per Atle Bakkevoll

Monika Johansen
Gro Berntsen

Budsjett

Budsjett portefølje
690 400
643 700
899 050
817 000
390 500
419 074
1 894 900
1 640 500
775 850
1 611 322
982 550
875 200
432 000
628 000
639 250

1

2

Bilag
3 4

5 Igangsatt

2 233 150

1 626 574

Utvikles høst 2016

4 311 250
Under ferdigstillelse
3 469 072

1 699 250

Avhenger av rekruttering
Under ferdigstillelse
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Konsept for nasjonal e-helse monitor
Overordnet mål
Skape et kunnskapsgrunnlag for bedret gjennomføringsevne og nasjonal styring av e-helse.
Effektmål
Gi en definisjon på e-helse tilpasset norsk kontekst
Gi en oversikt og vurdering av over eksisterende tallmateriale og kartlegginger på ehelsefeltet
Levere en utredning av ulike konseptvalg og faglig anbefaling av konsept for en nasjonal ehelsemonitor
Levere en anbefalt gjennomføringsplan for anbefalt konseptvalg
Bakgrunn for oppdraget
Det har vært en økning i offentlige bevilgninger til IKT i helse- og omsorgssektoren de siste to tiårene.
Også fremover forventer vi at det investeres betydelige midler i nasjonale satsninger, herunder
særlig ifb. med oppfølgingen av Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og realisering av
målsetningene for Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal. Med dette øker forventningene
om å kunne følge med på status og utvikling på nasjonalt prioriterte områder og dokumentere effekt
og nytte av ulike tiltak over tid.
Hva er gjort tidligere
Det har vært gjennomført flere enkeltstående kartlegginger av utviklingen på e-helsefeltet. Det
gjøres også arbeid nasjonal og internasjonalt for utvikling av indikatorer for e-helse.
Blant annet er følgende arbeid gjort:
EPJ – monitor, NTNU. Oversikt og analyse av EPJ-utviklingen i helsetjenesten. (2008 og 2010).
Direktoratet for e-helse publiserer jevnlig nøkkeltall for helsenorge.no, e-resept,
kjernejournal og tall på meldingsutveksling fra NHN på ehelse.no.
Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten presenterer
kvalitetsindikatorer på helsenorge.no.
OECD Benchmarking ICT for Health: Referansegrupper bestående av nasjonale eksperter
utarbeidet en generisk kartleggingsmodell for e-helse.
NeRN: Forskernettverk på e-helse indikatorer. Rapport: Nordic eHealth Indicators
Organisation of research, first results and the plan for the future. Her ble indikatorer for eresept utviklet som man ønsket å teste for å produsere nordiske sammenliknbare data.
Disse undersøkelsene er av begrenset omfang hva gjelder tid og tema. Vi har pt ingen kartlegging
som gir bred, nasjonal oversikt over status og utviklingstrekk på e-helseområdet, og som gjør det
mulig å følge med på utviklingen over tid.
Nærmere om oppdraget
Prosjektet skal utrede ulike konsepter for en nasjonal e-helse monitor. Monitoren skal si noe om
status på sentrale satsningsområder og følge utviklingen på e-helsefeltet over tid. Monitoren skal gi
et grunnlag for internasjonale sammenlikninger.
Monitoren skal bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for bruk i prioritering og styring av e-helsetiltak
og utvikling av strategi på e-helsefeltet og skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid i
virksomheter, og til forskning og analyse i folkehelsearbeid.
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Oppdraget for nasjonal e-helse monitor deles inn i to faser. Dette oppdraget beskriver Fase 1 –
Forprosjektfasen hvor leveransen er en sluttrapport med utredning og anbefaling av et konsept for
nasjonal e-helsemonitor.
Igangsettelse av Fase 2 i prosjektet forutsetter en beslutning og finansiering til utvikling av ehelsemonitor. Beslutningen tas i samråd med sentrale aktører på bakgrunn av utredning og
anbefaling fra Fase 1. Direktoratet vil vurdere bruk av NSE for fase 2 av oppdraget.
FASE 1- Forprosjektfase – utrede og anbefale for monitorering av e-helse, inkludert
forvaltningsmodell
Utredningen skal inneholde:
En definisjon av e-helse. Internasjonale definisjoner skal vurderes, men endelig definisjon
skal være tilpasset norsk kontekst og gi grunnlag for utvikling av e-helse monitor.
Identifikasjon av sentrale målgrupper for e-helse monitor.
En vurdering og begrunnet prioritering av måleområder. Vurdert opp mot gjeldene politiske
føringer.
En oversikt over- og vurdering av eksisterende datamateriale og kartlegginger, og egnethet
for bruk i e-helse monitor.
Vurdering av behovet for produksjon av nye data.
En kartlegging og vurdering av erfaringer fra sammenliknbare land.
Oversikten og vurderingen av eksisterende datamateriale skal gjøres tilgjengelig og leveres som egen
leveranse i form av en delrapport og presentasjon til bruk i Direktoratet. Løsningsforslaget fra NSE
skal spesifisere dette som en milepæl under tid og leveranseplan.
Utredningen skal videre utrede og anbefale en forvaltningsmodell for monitoren som skal ivareta
følgende kriterier:
Styring og organisering som sikrer deltakelse og eierskap fra sentrale aktører i sektor
Gjennomføring modellarbeid/datainnsamling/analyse og kvalitetssikring av data
Opplegg for publisering og formidling av tallmaterialet, funn og rapport herunder i hvilken
form og regelmessighet data skal presenteres
Mekanismer som stimulerer til, og tilrettelegge for videre bruk av resultater
Anbefalingen skal inneholde:
Anbefalingen skal synliggjøre hvordan de ulike konseptene for e-helse monitor vil bidra til å nå
overordnet mål og effektmål (beskrevet innledningsvis).
Anbefalingen skal fremlegges Direktorat for e-helse, Divisjon strategi for kvalitetssjekk. Dersom
anbefalingen oppfattes som relevant og faglig robust skal NSE arbeide videre med å utvikle en
gjennomføringsplan for fase 2 – utvikling av «nasjonal e-helse monitor» som ivaretar drift og
forvaltning av monitor over tid. Gjennomføringsplanen skal bl.a. ha følgende punkter:
Rammer for tid og kostnader
Mulige samarbeidspartnere i prosjektgjennomføring
Beskrivelse av roller og ansvar i utføring
Styring og forankring, (herunder involvering av nasjonal NUFA, NUIT, NESH)
Kvalitetssikring
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Anbefalingen skal gjennomgås av en ekspertgruppe nedsatt av Direktorat for e-helse og fasilitert av
NSE. Resultatene fra gruppen tas inn som en del av rapporten.
Metode
NSE gjør en vurdering av egnet metode og kommer med et begrunnet forslag i sitt løsningsforslag for
oppdraget (Bilag 2)
Tids- og leveranseplan
Innen utgangen av Q2 –
delrapport med oversikt og vurdering av eksisterende datamateriale
fasilitere ekspertgruppe nedsatt av E-helse
sluttrapport med utredning, anbefaling og forslag til gjennomføringsplan Fase 2
ppt materiale for presentasjon av prosjekt, inkludert utredning, anbefaling og
gjennomføringsplan
Krav til kompetanse
NSE skal i spesifisering av oppdraget beskrive kompetanse og ressurser som kreves til oppdraget,
inkludert eventuell innleie av personell. Det skal bl.a. vurderes behov for:
Statistikk kompetanse, eller erfaring fra store kartlegginger og undersøkelser på ehelseområdet
Kommunikasjonskompetanse til vurderinger av publisering og formidling som en del av
forvaltningsmodellen
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2. Utrede konsept for e-helse monitor
Operasjonalisering av tema og problemstillinger
Målet med oppdraget er å skape et kunnskapsgrunnlag for bedret gjennomføringsevne og
nasjonal styring av e-helse.
Oppdraget beskriver Fase 1 – forprosjektfasen hvor leveransen er en sluttrapport med
utredning og anbefaling av mulige konsept for nasjonal e-helsemonitor.
NSE foreslår følgende endringer i tekst i Oppdragsgivers beskrivelse av hva utredningen skal
inneholde:
1. «En definisjon av e-helse. Internasjonale definisjoner skal vurderes, men endelig
definisjon skal være tilpasset norsk kontekst og gi grunnlag for utvikling av e-helse
monitor» endres til «Operasjonalisere begrepet e-helse tilpasset norsk kontekst,
sett i sammenheng med internasjonale definisjoner».
2. Vi foreslår at aksjonspunktet ”Nedsette og fasilitere ekspertgruppe” forskyves. Vi
vurderer det urealistisk å nedsette, samle og igangsette ekspertgruppen i løpet av
Q2. Arbeidet med å identifisere og forespørre deltakere kan påbegynnes, men
første møte legges til tidlig Q3.
3. Vi anbefaler å ikke bruke begrepet ”konsept” og ”konseptutredning” da disse
brukes på ulike måter i prosjektleder litteraturen og det kan oppstå misforståelser
og ulike deltakere kan forstå oppdraget forskjellig. Etter dialog med oppdragsgiver
der vi har oppnådd konsensus om innhold foreslår vi å endre til ”alternative
modeller for monitorering” eller ”Alternativer for monitorering”.

Beskrivelse av kompetansebehov:
Til oppdraget – Fase 1 – trengs følgende kompetanse:
Erfaring fra monitoreringsarbeid innen e-helse, samfunnsviter/organisasjonsviter,
samfunnsøkonom, klinisk erfaring, helseinformatikk kompetanse.
Det må innhentes medarbeider med klinisk erfaring.
Statistikk kompetanse og kommunikasjonskompetanse vil være viktigere i fase 2.
Antall timer nødvendig til forprosjekt: 1200
Plan for gjennomføring og leveranseplan
Oppgave
Delrapport 1

Milepæl

Leveranse
Oversikt over
eksisterende
datamateriale.
Rapport og
presentasjon.

1

Start

Slutt
6. Juni
2016

Q1

Q2
X

Q3
X

Q4

Delrapport 2

Sluttleveranse

Forslag til
operasjonalisering av
e-helse basert på
kartlegging av
internasjonale
initiativer for e-helse
monitorering og
identifikasjon av
sentrale målgrupper.
Konseptskisser for ehelsemonitor med
faglige anbefalinger
for valg av
monitoreringsmodell.
Rapport og PPT
presentasjon.

1. Okt
2016

X

X

10. Okt
2016

X

X

Nedsette og fasilitere
ekspertgruppe

X

Estimert budsjett
2 016
Type kostnad
Q1
Lønn - lønsskostnader NSE
0
Drift - Kjøp av tjenester samarbeidspartnere 0
Drift - Reiser, utstyr m.m.
37 500
Sum kostnader i kr.
37 500

Q2
150 950
240 000
37 500
428 450

Tentativ tidsplan

2

Q3
655 950
300 000
37 500
993 450

Q4
Total i kr.
610 950 1 417 850
300 000
840 000
37 500
150 000
948 450 2 407 850
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E-helse monitor
Prosjekt – og fremdriftsplan
Oppdragsgiver har i bilag 1 formulert følgende mål for oppdraget:
Overordnet mål
Skape et kunnskapsgrunnlag for bedret gjennomføringsevne og nasjonal styring av e-helse.
Effektmål
Gi en definisjon på e-helse tilpasset norsk kontekst
Gi en oversikt og vurdering av over eksisterende tallmateriale og kartlegginger på ehelsefeltet
Levere en utredning av ulike konseptvalg og faglig anbefaling av konsept for en
nasjonal e-helsemonitor
Levere en anbefalt gjennomføringsplan for anbefalt konseptvalg
Videre setter Bilag 1 fra oppdragsgiver setter følgende krav til hva utredningen av konsept
skal inneholde:
Operasjonalisert begrep om e-helse tilpasset norsk kontekst sett i sammenheng med
internasjonale definisjoner.
Identifikasjon av sentrale målgrupper for e-helse monitor.
En vurdering og begrunnet prioritering av måleområder. Vurdert opp mot gjeldene
politiske føringer.
En oversikt over- og vurdering av eksisterende datamateriale og kartlegginger, og
egnethet for bruk i e-helse monitor.
Vurdering av behovet for produksjon av nye data.
En kartlegging og vurdering av erfaringer fra sammenliknbare land.

Operasjonalisering av oppdraget
Oppdraget koordineres med andre oppdrag fra e-helse til NSE, spesielt relevant er ”erfaringer
og effekter av nasjonale e-helseløsninger” og ”velferdsteknologi”.
Utredningen og anbefalingen vil produseres i 6 faser, der hver fase ender i en delleveranse
som tilsvarer en av innholdsspesifikasjonene skissert i bilag 1, samt fase 7 skriving av
sluttrapport. Nedenfor skisseres metodevalg og delleveranser for hver av fasene samt
rekkefølgen på fasene. Vedlegg 1 viser utfyllende oversikt over aktiviteter og milepæler.
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Fase 1: Produsere en oversikt over, og vurdering av, eksisterende datamateriale og
kartlegginger, og egnethet for bruk i e-helse monitor.

Metodevalg og gjennomføring
Det skal gjøres en enkel litteraturgjennomgang på norske databaser, inkludert offentlig
statistikk.
Tiltakseiere (kjernejournal, helsenorge.no, e-resept, og NHN) skal forespørres om hva de
sitter på av tallmateriale og kjenner til. E-helse utarbeider liste med kontaktpersoner.
Andre aktuelle aktører i forskningsmiljøer for e-helse og i forvaltningen skal også forespørres.
Her skal det brukes snøballmetode, slik at alle aktører som kontaktes bli bedt om å peke ut
hvilke andre aktører de kjenner til som kan sitte på datamateriale og kartlegginger.
Leveranse: delrapport med presentasjon (6. Juni)

Fase 2: En kartlegging og vurdering av erfaringer fra sammenliknbare land

Metodevalg og gjennomføring
Land som er valgt ut som relevante for sammenligning: Nordiske land pluss New Zealand og
UK.
Det skal gjennomføres en møteserie (mulig videokonferanse) der sentrale aktører involvert i
e-helse monitorering i de valgte landene inviteres til å delta og presentere erfaringer og gi tips
om eventuell litteratur. Dersom det ikke lykkes å invitere aktører fra et land til møte skal det
opprettes kontakt og de skal forespørres om informasjon, samt at det skal gjøres et enkelt
litteratursøk.
Leveranse: Møteserie + delrapport (kapittel til endelig rapport) (1. Juli)
Fase 3: Identifikasjon av sentrale målgrupper for e-helse monitor.

Metodevalg og gjennomføring
Aktørlandskapet skal kartlegges og presenteres. Intern arbeidsgruppe på NSE foreslår en
oversikt som kvalitetssikres av ledelsen og sjefsforskerne ved senteret. Det jobbes spesielt tett
med direktorat for e-helse i denne fasen for å sikre at alle tenkte målgrupper er inkludert.
Direktoratet for e-helse forankrer og kvalitetssikrer identifiserte målgrupper med relevante
miljøer i direktoratet og eventuelt eksternt.
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Kartlegging fra andre land (fase 2) inkluderer innsamling av erfaringer om hvilke akører som
bruker monitoreringsdata der og dette trekkes på i fase 3.
Leveranse: liste over sentrale målgrupper for e-helse monitor (Avsnitt til sluttrapport) (26.
August)

Fase 4. En vurdering og begrunnet prioritering av måleområder. Vurdert opp mot
gjeldene politiske føringer og testet mot sentrale målgrupper.

Metodevalg og gjennomføring
Gjennomgang og analyse av relevante politiske dokumenter (startpunkt med oversikt over
dokumenter som kan legges til grunn utarbeides av e-helse). Problemstilling for
gjennomgangen: Hva er gjeldene politiske føringer og hvordan kan vi måle måloppnåelse? Til
denne gjennomgangen kontaktes Arild Faxvåg ved NSEP, NTNU som for tiden jobber med
policyanalyse av ”En innbygger- én journal”, og som tidligere har vært ansvarlig for EPJ
monitor. Det kan her være aktuelt med innleie dersom NSEP er åpen for det.
Det skal avholdes møte med ansvarlig for prosjektet ”Helsemonitor” i NFR, Stig Slipeseter
Identifisere er gjeldende måleområder i a) sammenlignbare land (fra fase 2) og b)
internasjonale verktøy for monitorering av e-helse (OECD, EU initiativer)
Videre utvikles en enkel survey (noen få spørsmål) som sendes på e-post (og følges opp med
telefon dersom svar uteblir) til sentrale aktører identifisert i fase 3. Spørreskjema utarbeides i
samråd med E-helse. Det åpnes i spørreskjema for generelle tilbakemeldinger fra aktørene på
behov og ønsker. Spesielt interessante aktører (for eksempel tiltakseiere (kjernejournal,
helsenorge.no, e-resept, og NHN, og administrasjon/ ledelse på helseregionnivå), kan
eventuelt følges opp med møter/ telefon.
Leveranse: Delrapport (kapittel til hovedrapport med presentasjon) (23. september)

Fase 5. Vurdering av behovet for produksjon av nye data.

Metodevalg og gjennomføring
Det lages en oversikt over data som Norge mangler eller hvor datainnsamling er mangelfull
sammenlignet med andre land (fra fase 2) og fra internasjonale kartlegginger.
Liste over prioriterte måleområder fra fase 4 vurderes opp mot de data som allerede finnes og
forslag til metode for utvikling av manglende data skisseres.
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I enkel survey som sendes til sentrale aktører identifisert i fase 3. (survey er nevnt under fase
4.) inkluderes et spørsmål om hva respondentene mener mangler av data i Norge i dag og
hvorfor. Svarene analyseres og summeres opp.
Leveranse: Delrapport/ Kapittel til hovedrapport. (1. Oktober)
Fase 6. Operasjonalisere begrepet e-helse tilpasset norsk kontekst sett i sammenheng
med internasjonale definisjoner.

Metodevalg og gjennomføring
Basert på konklusjon om prioriterte måleområder og hva som mangler av data (fase 4 og 5)
defineres e-helsefeltet i Norge.
Det gis en kommentar på skjæringspunktet til andre relaterte felter, som f.eks MTU, og en
vurdering av hvordan digitalisering kan tenkes å påvirke disse.
Leveranse: Avsnitt om begrepet e-helse i Sluttrapport (alle kapitler, figurer og bilder) (10.
Oktober)

FASE 7: Skrive sluttrapport med anbefaling av konseptalternativ, gjennomføringsplan og
forvaltningsmodell.

Endelig leveranse 10. Oktober.
Her skal det leveres en sluttrapport med tilhørende presentasjon av utredningen og
anbefalingen. I tillegg skal det i samarbeid med E-helse i forkant av fristen 10. oktober
utarbeides saksunderlag til behandling i ledermøtet i Direktoratet for e-helse. NSE skal bidra
med presentasjon av anbefalingen i ledermøtet i samarbeid med prosjektleder fra E-helse.
NSE skal også kunne delta på andre aktuelle møter for å presentere rapporten.

Kvalitetssikring og leveranser
Hver av de seks delleveransene med tilhørende leveranser legges frem for direktorat for e-helse ved
angitt dato. E-helse forankrer og kvalitetssikrer leveransene ved innspillsrunder i Direktoratet og
eventuelt ved eksterne uttalelser til delrapportene der det er aktuelt. Eventuelle innspill og endringer
tas inn i arbeidet med sluttrapporten av NSE. Det avtales ukentlige kontaktpunkter mellom
prosjektleder fra E-helse og NSE. Ved behov inviteres NSE til å presentere foreløpige funn og
resultater for E-helse og andre.
NSE fasiliterer møter med eksterne der dette er angitt i aktivitetsplan og E-helse inviteres inn til alle
møter. E-helse vurderer eventuelt andre deltakere som er ønskelig å invitere med i møter og i
innspillsrunder.
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I dette prosjektet er sektorinvolvering sentralt. Kvalitetssikring vil blant annet gjøres gjennom å
involvere sektor (sentrale aktører) for innspill til leveranser og justeringer i konseptene de
alternativer som skisseres underveis. I fase 3 beskrevet ovenfor er kartlegging og identifisering av
målgrupper for e-helsemonitor hovedaktivitet. Dette vil i praksis omfatte sentrale aktører i sektor. De
miljøer som identifiseres som spesielt relevante i fase 3 vil forespørres om hvordan de ønsker og kan
bli involvert i videre arbeid.
Det vil vurderes behov for ekspertgruppe som kan kommentere og kvalitetssikre sluttrapport.
Beslutning på dette tas av E-helse i samråd med NSE i god til før sluttleveransen. Direktorat for ehelse vil ta ansvar for å nedsette ekspertgruppe, mens ansvar for fasilitering og bruk av gruppen vil
ligge hos NSE.

Avtalt kompetanse for oppdraget
Til oppdraget er følgende kompetanse avtalt:
Erfaring fra monitoreringsarbeid innen e-helse
samfunnsviter/organisasjonsviter
samfunnsøkonomi
klinisk erfaring
Kommunikasjonskompetanse
Det vil også bli aktuelt med innleie til gjennomgang av politiske føringer fra NSEP. Se beskrivelse av
fase 4.

Nærmere bestemmelser om medvirkning fra E-helse
Fase 1 av prosjektet ledes av prosjektleder Kari Grimholt, divisjon strategi. Prosjektleder ved NSE er
Hege Andreassen. Prosjektleder fra E-helse og prosjektleder ved NSE møtes ukentlig for statusmøter
og utover dette etter behov.
Direktoratet for E-helse skal forespørres om de ønsker å delta på alle møter som initieres og
fasiliteres av NSE i hver enkelt fase av prosjektet. E-helse står fritt til å involvere andre aktører der
det er ønskelig.
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E-helse monitor
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.
Se også overordnet Samarbeidsavtale mellom partene for en helhetlig beskrivelse av styringsmodell.
Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter:
Bemyndiget representant for partene:
For Oppdragsgiver: <Avdelingsdirektør>
Navn
Tittel
Adresse
Telefon
E-post
For Oppdragstaker: <Avdelingsleder>
Navn Line H. Linstad
Tittel Avdelingsleder
Adresse Postboks 35, 9038 Tromsø
Telefon 41682342
E-post line.linstad@telemed.no
Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 30
virkedager i forkant.
Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell
Oppdragstakers nøkkelpersonell:
Navn

Stilling

Kompetanseområde

Hege K
Andreassen

<prosjektleder>

Trine Bergmo
Rune Pedersen
Utrederesurss TBD

<forsker>
<forsker>

erfaring fra
monitoreringsarbeid,
samfunnsviter,
organisasjonsviter
samfunnsøkonomi
klinisk erfaring, arkitektur
Utredningsarbeid

Prosentvis
bidrag
30 %

20%
15%
35%

Avtalen punkt 3.7 Bruk av underleverandør
Oppdragstakers godkjente underleverandører:
Navn

organisasjonsnummer

leveranseområde

prosentvise
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NSEP

Policy og aktøranalyse

bidrag
105 timer
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E-helse monitor
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers
ytelser skal fremgå her. De samlede priser og sluttvederlag skal fremkomme av bilag 5.
Vederlag
690 400,Timepris
Pris per time
900,Mva ……%
Totalpris per time

Valuta

Beløp

NOK

530 400,-

ekskl. mva

inkl. mva

Estimat for antall timer totalt: 580
Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat med mer enn 10 %
<Dersom Oppdragstaker overskrider sitt estimerte antall timer med mer enn 10 %, skal det her
spesifiseres hvilken reduksjon i timebetalingen som gjør seg gjeldende for alle timer som påløper
utover overskridelsen på 10 %>
Utlegg
I tillegg til avtalt vederlag skal Oppdragsgiver refundere Oppdragstakers dokumenterte utlegg til:
Eksterne samarbeidspartner nasjonalt
Reiser i forbindelse med nødvendige møter/presentasjoner hos Oppdragsgiver
Reiser for eksterne eksperter fra andre land ifbm møteserie (Aktivitet i fase 2)
Utlegg totalt kr. 160000,Reisetid
For arbeidstid på reiser gjelder de overenskomster som pt er forhandlet med
arbeidstakerorganisasjonene.
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Fremtidens helse
Overordnet mål
Styrke sektorens forståelse av IKT som helse- og omsorgspolitisk virkemiddel og bidra til å øke
oversettelseskompetanse mellom teknologi, fag og politikk i sektoren.
Effektmål for oppdraget
Stimulere til refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utviklingen av helse og
omsorg generelt, og e-helse spesielt
Produsere analyser og fakta ark som kan benyttes i arbeidet med utredninger og analyser i
Direktorat for e-helse og sektor for øvrig.
Utvikle foiler som kan benyttes ved presentasjoner på konferanser, seminarer og møter for å
øke bevissthet og kunnskap om potensialet i e-helse som helse- og omsorgspolitisk
virkemiddel.
Bidra til oversikt, prioritering og for/etterarbeid på relevante arenaer internasjonalt
(konferanser, seminarer og møter) i samarbeid med Direktorat for e-helse.
Nærmere om oppdraget
Oppdraget skal identifisere og analysere ulike demografiske, politiske, kulturelle teknologiske, og
klinisk-helsefaglige trender og drivere som antas å påvirke forståelse, utøvelse og organisering av
fremtidens helse og omsorg. Internasjonale så ved som nasjonale kilder skal benyttes, men ved bruk av
internasjonale kilder skal relevans og betydning for norske forhold vektlegges.
Prosjektplan
Metode, tilnærming og kompetansekrav
Dokumentanalyse med krav om samfunnsfaglig kompetanse og kritisk teknologiforståelse.
Kommunikasjonsfaglig kompetanse for redaksjonelt ansvar og forvaltning av fakta ark og
formidling av resultater
Medvirkning
Direktorat for e-helse, Følge-med teamet bidrar med innspill til fakta ark, eventer, og kilder til
trendanalyse.
Tids- og leveranseplan
Q3 2016: Rapport for publisering på www.ehelse.no publiseres første gang (årlig oppdatering)
Q4 2016: Fakta ark (revisjon av eksiterende og forslag til nye tema to ganger årlig)
Q3 2016: Oversikt over relevante konferanser nasjonalt og internasjonalt (samarbeidsmøter
NSE - E-helse to ganger årlig (september og mai) for å vurdere deltakelse og for/etterarbeid)
Kvalitetssikring
Direktorat for e-helse vil kvalitetssikre arbeidet.
Formidling og tilgjengeliggjøring av resultater
Fritt tilgjengelige rapporter, analyser mm. fra kilder som OECD, EU, NMR m.fl. publiseres på
www.ehelse.no
Rapport, fakta ark og konferanseoversikt skal publiseres på www.ehelse.no
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Bilag 2 Oppdragstakers spesifikasjon av Oppdraget

3. Fremtidens helse
Operasjonalisering av tema og problemstillinger
Målet med prosjektet er å styrke forståelsen av IKT som helse- og omsorgspolitisk
virkemiddel og bidra til å øke oversettelseskompetansen mellom teknologi, fag og politikk.
Prosjektet skal
Stimulere til refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utvikling av helse
og omsorg generelt, og e-helse spesielt. Gjennom innhenting av data om
befolkningens og helsepersonells bruk av e-helsetjenester kan NSE produsere
analyser og nyhetssaker om trender innen feltet. Disse sakene tilgjengeliggjøres for
sektoren og allmennheten for øvrig gjennom ehelse.no og forskning.no.
Produsere analyser og faktaark som kan benyttes i arbeidet med utredninger og
analyser i Direktoratet for e-helse og i sektor for øvrig. Prosjektet skal i samarbeid
med Følge-med-teamet identifisere og kvantifisere faktaark.
Utvikle foiler som kan benyttes ved presentasjoner på konferanser, seminarer og
møter for å øke bevissthet og kunnskap om potensialet i e-helse som helse- og
omsorgspolitisk virkemiddel. NSE begynner med å utvikle foiler fra hvert faktaark
som produseres og oppnår kompetanse og forståelse av hvordan Direktoratet for ehelse ønsker foilene sine.
Bidra til oversikt, prioritering og for/etterarbeid på relevante arenaer internasjonalt
(konferanser, seminarer og møter) i samarbeid med Direktoratet for e-helse. På
konferanser hvor NSE deltar med stand, kan Direktoratet for e-helse gjerne dele
enten passivt eller aktivt.

Plan for gjennomføring og leveranseplan
Oppgave
0pprette redaksjonsgruppe
internt NSE
Identifisere hvilke områder
og tema som det skal
redigeres faktaark for
Utarbeide mal for faktaark i
samarbeid med Direktoratet
for e-helse
Lage faktaark

Milepæl

Leveranse

Start
April 2016

Innen utgangen av
året skal faktaark på
alle identifiserte
områder leveres.
Faktaark revideres to
ganger i året. Forslag
til nye faktaark tas
opp to ganger i året

1

April 2016

Slutt
April
2016
Juni 2016

Q1

Q2
X

Q3

X

X

April 2016

Juni 2016

X

X

April 2016

Desembe
r 2016

X

X

Q4

X

Bestemme hvilke faktaark
som oversettes til engelsk
Utvikle foiler basert på mal
fra Direktoratet for e-helse
Identifisere internasjonale
møteplasser
Prioritere internasjonale
møteplasser
Spørreundersøkelse
Befolkningens bruk av ehelsetjenester – analyse og
rapport

April 2016
April 2016
Rapporten publiseres
for første gang innen
31.09. Deretter
oppdateres den årlig.

April 2016

Septemb
er 2016
Septemb
er 2016
Septemb
er 2016

X

X

X

X

X

X

Estimert budsjett
Beskrivelse av kompetansebehov:
Kommunikasjonsressurs, en utreder/koordinator.
2 016
Type kostnad
Q1
Lønn - lønsskostnader NSE
0
Drift - Kjøp av tjenester samarbeidspartnere 0
Drift - Reiser, utstyr m.m.
7 500
Sum kostnader i kr.
7 500

Q2
203 750
33 000
7 500
244 250

Q3
348 750
33 000
7 500
389 250

Tentativ tidsplan

Oppgave
0pprette redaksjonsgruppe
internt NSE
Identifisere hvilke områder
og tema som det skal
redigeres faktaark for
Utarbeide mal for faktaark i
samarbeid med Direktoratet
for e-helse
Lage faktaark
Utvikle foiler basert på mal
fra Direktoratet for e-helse
Identifisere internasjonale
møteplasser
Prioritere internasjonale
møteplasser
Spørreundersøkelse
Befolkningens bruk av ehelsetjenester – analyse og
rapport

Start
April 2016
April 2016

Slutt
April
2016
Juni 2016

April 2016

Juni 2016

X

X

April 2016

Desembe
r 2016

X

X

April 2016

Septemb
er 2016
Septemb
er 2016
Septemb
er 2016

X

X

X

X

X

X

April 2016
April 2016

Q1

2

Q2
X

Q3

X

X

Q4

X

X

Q4
Total i kr.
381 250
933 750
33 000
99 000
7 500
30 000
421 750 1 062 750

X
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Fremtidens helse
1.Prosjekt - fremdriftsplan
Oppdragsgiver har i bilag 1 formulert følgende mål for oppdraget:
Overordnet mål
Styrke sektorens forståelse av IKT som helse- og omsorgspolitisk virkemiddel og bidra til å
øke oversettelseskompetanse mellom teknologi, fag og politikk.

Effektmål for oppdraget
Stimulere til refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utviklingen av helse
og omsorg generelt, og e-helse spesielt.
Produsere analyser og fakta ark som kan benyttes i arbeidet med utredninger og
analyser i Direktorat for e-helse og sektor for øvrig.
Utvikle foiler som kan benyttes ved presentasjoner på konferanser, seminarer og
møter for å øke bevissthet og kunnskap om potensialet i e-helse som helse- og
omsorgspolitisk virkemiddel.
Bidra til oversikt, prioritering og for/etterarbeid på relevante arenaer internasjonalt
(konferanser, seminarer og møter) i samarbeid med Direktorat for e-helse.

2. Operasjonalisering av oppdraget og metodevalg

Utvikle analyser
NSE oppfatter at oppdragets primære oppgave er å produsere analyser og faktaark som kan
benyttes i arbeidet med utredninger og analysearbeid i Direktoratet for e-helse og i sektoren
for øvrig. I det følgende skisseres prosjektets operasjonalisering av analyseoppdraget: NSE
vurderer det som mest hensiktsmessig og fruktbart for både e-helsesektoren og
allmennheten for øvrig å basere analysearbeidet på tidsaktuelle trendanalyser gjennom
markedsundersøkelser. Analysebyråer vil kunne bistå med å korrigere fokusområder,
vurdere utfordringer og se hvordan potensialet i sektoren best kan benyttes. Analysebyrå
har gjerne tatt samarbeid med både medier og forskningsmiljøer om undersøkelser med
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politiske og samfunnsorienterte problemstillinger. TNS Gallups helsepolitiske barometer
2016 er et eksempel på dette, se følgende lenke:
file:///C:/Users/ingermh/Downloads/TNS%20Gallups%20Helsepolitiske%20barometer%2020
16_presentasjon.pdf.
Som det fremgår av årets barometer presenteres ingen undersøkelser eller trendanalyser i
samarbeid med e-helsefeltet. NSE oppfatter at man gjennom å benytte analysebyrå vil
kunne bidra til økt formidlingsfokus og flere relevante nyhetspubliseringer som presenterer
prosjekter eller resultater fra e-helsefeltet i Norge. Et tatt samarbeid med et analysebyrå i
dette prosjektet vil i tillegg kunne koble ferske trendanalyser til nyere nasjonale og
internasjonale forskningspublikasjoner innenfor e-helsefeltet, slik at prosjektet også kan
bidra med å publisere korte nyhetssammendrag om aktuell e-helseforskning.
Nedenfor et eksempel fra TNS Gallups helsepolitiske barometer 2016 innenfor psykisk helse
der e-helse ikke er tatt inn som variabel, og der man gjennom et samarbeid kunne fått
verdifull informasjon om e-helse som metodikk i utredning/behandling av angst og
depresjon:

NSE er av den oppfatning at slike undersøkelser og trendanalyser bør gjennomføres en gang
pr år, og at prosjektet fra og med 2017 organiseres som et ordinært driftsprosjekt. NSE
vurderer det videre slik at det bør nedsettes en redaksjonsgruppe med slik sammensetning:
Nestleder NSE, kommunikasjonsleder NSE, forsker NSE, utreder NSE samt to representanter
fra Direktoratet for e-helse, gjerne med tilknytning til St.meld. Én innbygger – én journal.

Utvikle faktaark
NSE oppfatter videre at oppdraget har som mål å produsere analyser og faktaark som kan
benyttes i arbeidet med utredninger og analysearbeid i Direktoratet for e-helse og i sektoren
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for øvrig. Prosjektet skal i samarbeid med Følge-med-teamet identifisere og kvantifisere
faktaark. NSE finner det mest hensiktsmessig at faktaarkene utvikles som fyldige tematiske
beskrivelser med tydelige inndelinger, dette til fordel for mindre innholdsrike lysark. Den
pedagogiske hensikten med denne løsningen er at bruker til enhver tid selv kan sette
sammen fakta som er relevante for oppdraget, og som tilfredsstiller den enkeltes
preferanser for presentasjon av lysark. Et slikt pedagogisk virkemiddel vil også bidra til at
bruker føler større eierskap til fakta hun/eller han skal formidle i et eget valgt
presentasjonsverktøy (eks powerpoint, prezi eller lignende).

Analyser og faktaark som refleksjons- og diskusjonsstimuli
Både trendanalyser og utvikling av faktaark skal bidra til å stimulere til refleksjon og
diskusjon rundt drivere og trender for utvikling av helse- og omsorg generelt, og e-helse
spesielt. Det står også sentralt i prosjektet å identifisere og analysere ulike demografiske,
politiske, kulturelle teknologiske, og klinisk-helsefaglige trender og drivere som antas å
påvirke forståelse, utøvelse og organisering av fremtidens helse og omsorg. Nyhetssaker som
kommer ut av analysearbeidet gjøres raskt tilgjengelig for sektoren og allmennheten på
nettstedet ehelse.no og forskning.no.
NSE oppfatter også at prosjektet skal bidra til oversikt, prioritering og for/etterarbeid på
relevante arenaer internasjonalt (konferanser, seminarer og møter) i samarbeid med
Direktoratet for e-helse. På konferanser hvor NSE deltar med stand kan Direktoratet for ehelse delta aktivt eller passivt dersom ønskelig.

Metodevalg
Metoden i dette arbeidet vil være kontinuerlige oppdateringer på status innenfor helsefeltet
i Norge, og i samarbeid med et analysebyrå rette fokus mot de områder e-helsefeltet bør
innrette seg mot, strategisk så vel som operasjonelt.
Metodisk tilnærming i arbeidet med å stimulere til refleksjon og diskusjon rundt drivere og
trender for utvikling av e-helsefeltet vil prosjektet benytte kvalitative semistrukturerte
intervju med strategisk utvalgte seniorforskere og analytikere i e-helsefeltet i helseregionene
i Norge. Snøballmetoden vil benyttes dersom man ser det hensiktsmessig å utvide antall
informanter.
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Gjennom et notat med anbefalinger vil NSE svare ut både overordnet mål i oppdrag 1 B,
bilag 1: Overordnet mål og effektmål.

3.Milepælsplan, tidslinjer og leveranser
Milepælplan, tidslinjer og leveranser er satt opp i eget Excel ark. Tidslinjen inkluderer
responstiden fra oppdragsgiveren.

4.Samarbeid
NSE vil videre ha jevnlig dialog og samarbeid med oppdragsgiver, ved regelmessige møter og
rapporteringspunkter.

5.Rapportering
NSE vil levere kontinuerlige nyhetspublikasjoner på ehelse.no og forskning.no, en
analyserapport, en foreløpig rapport i tillegg til en helhetlig sluttrapport. Det vil i tillegg bli
levert faktaark og analyser som kan benyttes i arbeidet med utredninger og analysearbeid i
Direktoratet for e-helse og i sektoren for øvrig.

Oppdraget avsluttes innen Q4 2016.
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Fremtidens helse
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.
Se også overordnet Samarbeidsavtale mellom partene for en helhetlig beskrivelse av styringsmodell.
Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter:
Bemyndiget representant for partene:
For Oppdragsgiver:
Navn Norunn Elin Saure
Tittel Avdelingsdirekør
Adresse Verkstedsveien 1, 0277
Telefon 97670631
E-post Norunn.Elin.Saure@ehelse.no
For Oppdragstaker: Nestleder
Navn Line Helen Linstad
Tittel Nestleder
Adresse Postboks 35, 9038 Tromsø
Telefon 90684407
E-post Line.Linstad@telemed.no
Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 30
virkedager i forkant.
Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell
Oppdragstakers nøkkelpersonell:
Navn

Stilling

Kompetanseområde

Inger Marie Holm

Prosjektleder/
Seniorrådgiver
Nestleder
Kommunikasjonsleder

Samfunnsviter/sosiolog

Prosentvis
bidrag
40%

Ledelse/statsviter
Kommunikasjon/formidling

30%
30%

Line Helen Linstad
Randi Laukli
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Avtalen punkt 3.7 Bruk av underleverandør
Oppdragstakers godkjente underleverandører:
Navn

organisasjonsnummer

leveranseområde

Eksterne
samarbeidspartnere

Etablere
faktagrunnlag/Innhente
empiri/krysspress

Kvalitative
intervju/skrivetjenester

SUM

prosentvise
bidrag
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Fremtidens helse
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers
ytelser skal fremgå her. De samlede priser og sluttvederlag skal fremkomme av bilag 5.
Vederlag
643 700,Timepris
Priskategorier per time:
1110,775,900,Mva ……%
Totalpris per time

Valuta

Beløp

NOK

353 700,-

ekskl. mva.

inkl. mva.

Estimat for antall timer totalt: 410
Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat med mer enn 10 %
<Dersom Oppdragstaker overskrider sitt estimerte antall timer med mer enn 10 %, skal det her
spesifiseres hvilken reduksjon i timebetalingen som gjør seg gjeldende for alle timer som påløper
utover overskridelsen på 10 %>
Utlegg
I tillegg til avtalt vederlag skal Oppdragsgiver refundere Oppdragstakers dokumenterte utlegg til:
Hente informasjon fra samarbeidspartnere + generell økning
Reise opplæring i Direktoratet for e-helse
Skrivetjenester (krysspress e.l.)
Utlegg totalt kr. 290 000,Reisetid
For arbeidstid på reiser gjelder de overenskomster som pt er forhandlet med
arbeidstakerorganisasjonene.
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Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse
Overordnet mål
Bidra til kunnskapsbasert politikk og praksis på e-helseområdet ved å synliggjøre forsknings- og
kunnskapsmiljøer, prosjekter og produksjoner, og relevante møteplasser og aktiviteter.
Effektmål for oppdraget:
■ Oversikt over relevante forsknings- og kunnskapsmiljøer, enkeltforskere inkludert
■ Formidling av FoU resultater
■ Oversikt over relevante konferanser og seminarer (faste og ad hoc)
■ Analyse av nasjonal kunnskapsstatus og forholdet til kunnskapsbehov som springer ut av
nasjonal politikk og praksis
■ Samarbeid mellom kunnskapsprodusenter på FoU oppdrag der relevant og hensiktsmessig.
Nærmere om oppdraget
Prosjektet skal utvikle oversikt over relevante forsknings- og kunnskapsprodusenter på e-helse
området, gi innsikt i hvordan ulike fagområder arbeider med e-helse og øke tilgjengeligheten til
resultater og informasjon om relevante fora for forskningsformidling.
For å sikre at kunnskapen når ut til aktører i helse- og omsorgssektoren skal prosjektet benytte
www.ehelse.no som formidlingskanal. Oppdragstaker skal etablere og forvalte egne sider på e-helse
FoU der besøkende kan finne:
-

Presentasjon av sentrale forsknings- og kunnskapsmiljøer (årlig oppdatering)
Korte sammendrag av prosjekter og publikasjoner på norsk (oppdatering to ganger årlig)
Kalender med FoU konferanser og seminarer (løpende oppdatering)
Utvikle løsning for å melde inn miljøer, prosjekter, publikasjoner, arrangementer
Produsere artikkel som viser frem et miljø, et prosjekt, eller et resultat (månedlig publikasjon)

Det skal etableres en redaksjon for sidene bestående av forskningsleder(e) og kommunikasjonsfaglig
ved NSE, representant fra Følge-med teamet i Direktorat for e-helse, og 2 medlemmer fra nasjonalt
nettverk for e-helse forskning.
Med utgangspunkt i kartleggingen av forsknings- og kunnskapsmiljøer skal prosjektet utarbeide en
rapport som analyserer nasjonal kunnskapsstatus på e-helseområdet. Rapporten skal analysere
forholdet mellom kunnskapsproduksjon og kunnskapsbehov som springer ut av politiske målsettinger
og strategiske satsningsområder for e-helse. Analysen skal bl.a. ta for seg:
-

Hvilke kunnskapsdisipliner og institusjoner som (ikke) er engasjert i FoU på e-helse
Hvor mange doktorgradsavhandlinger som er avlagt på e-helse relaterte tema
Hva er de viktigste finansieringskildene for e-helse relatert forskning og utredning
Hva tematiseres (ikke) i e-helse forskning og utredning, og hva - i empirisk forstand underlegges forskning og utredning (sektor, geografi, fagområder, aktører, osv.)
Hva foregår av nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom ulike forsknings- og
kunnskapsmiljøer, i form av prosjektarbeid, utdanning av studenter og stipendiater,
forskerutveksling, mm

For å styrke synlighet og samarbeid mellom ulike forsknings- og kunnskapsmiljøer skal prosjektet
etablere et nasjonalt nettverk for e-helse FoU. Prosjektet skal foreslå organisering, formål og årshjul
med ulike aktiviteter for nettverket, inkludert utadrettet virksomhet som bidrar til å tilgjengeliggjøre
FoU arbeid overfor sektor.

Prosjektplan
Metode, tilnærming og kompetansekrav

Kartlegging av forsknings- og kunnskapsmiljøer og pågående prosjekter
Søk i databaser med vitenskapelige publikasjoner
Internettbasert søk og spørring i sentrale forsknings og kunnskapsmiljø for å
identifisere relevante konferanser, seminarer og møter.
Dokumentanalyse og intervjuer med nøkkelaktører som grunnlag for en kvalitativ
analyse av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov
Det vil være behov for utrednings og analysekapasitet på oppdraget som har kompetanse på en
kunnskapssosiologisk tilnærming og erfaring med database søk, kvalitativ metodikk og analyse.
Prosjektet krever også kommunikasjonsfaglig kompetanse og ressurser for utvikling og forvaltning
av nettsider på www.ehelse.no og journalistisk arbeid med månedlige artikler.
Medvirkning
Direktorat for e-helse:

-

Det vil være behov for samarbeid med Divisjon strategi for å identifisere sentrale
offentlige dokumenter og pågående prosjekter som gir opphav til nasjonale
kunnskapsbehov.
Det vil være behov for samarbeid med team kommunikasjon for å få tilgang til å
utvikle og forvalte nettsider på www.ehelse.no
Det vil være behov for samarbeid med FMT for utøvelse av redaksjonelt ansvar for
FoU nettsider på www.ehelse.no

Tids- og leveranseplan
■ Q2 2016: Lansere nettsted for e-helse FoU på www.ehelse.no
■ Q3 2016: Levere rapport med analyse av forsknings- og kunnskapsmiljøer
■ Q3 2016: Etablere nasjonalt nettverk for e-helse FoU

Kvalitetssikring
Det vil være behov for å benytte utvalgte FoU miljøer til å kvalitetssikre oversikten over relevante
forsknings- og kunnskapsmiljøer, så vel som rapport med analyse av kunnskapsstatus.
Formidling og tilgjengeliggjøring av resultater
Prosjektet har som sentral målsetting bredest mulig formidling og tilgjengeliggjøring av resultater,
primært gjennom www.ehelse.no.

Bilag 2 Oppdragstakers spesifikasjon av Oppdraget

1.Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse
Operasjonalisering av tema og problemstillinger
NSE skal kartlegge alle relevante forsknings- og utviklingsmiljøer (også enkeltforskere) innen
e-helsefeltet i Norge. Kartleggingen skal gi innsikt i hvordan de ulike fagområdene jobber
med e-helse, innen hvilke områder av e-helsefeltet de jobber med, øke tilgjengeligheten til
resultater samt identifisere relevante fora for forskningsformidling.
Informasjon fra kartleggingen skal publiseres under egne sider for forskning og utvikling
som NSE skal opprette og oppdatere på ehelse.no.
Prosjektet skal etablere en redaksjon for nettsidene bestående av forskningsledere og
kommunikasjonsleder ved NSE, representant fra Følge-med-teamet i Direktoratet for ehelse og to medlemmer fra nasjonalt nettverk for e-helseforskning.
Prosjektet etablerer et nasjonalt nettverk for e-helseforskning og -utvikling for å styrke
synlighet og samarbeid mellom ulike forsknings- og kunnskapsmiljøer. Prosjektet skal
foreslå organisering, formål og årshjul med ulike aktiviteter for nettverket, inkludert
utadrettet virksomhet som bidrar til å tilgjengeliggjøre FoU-arbeid for sektoren.
FoU-sidene på ehelse.no skal inneholde:
En presentasjon av sentrale forsknings- og kunnskapsmiljøer i Norge som prosjektet
oppdaterer årlig.
Korte sammendrag på norsk av viktige nasjonale og internasjonale publikasjoner og
prosjekter. Prosjektet oppdaterer området to ganger i året.
En kontinuerlig oppdatert kalender med alle relevante nasjonale samt viktige
internasjonale konferanser og seminarer.
En funksjonell elektronisk løsning for å melde inn oppdateringer på fagmiljøer,
prosjekter, publikasjoner og arrangementer.
En nyhetssak hver måned som viser frem et miljø, et prosjekt eller et resultat.
Basert på kartleggingen av kunnskaps- og forskningsmiljøer skal prosjektet utarbeide en
rapport som analyserer nasjonal kunnskapsstatus på e-helseområdet. Rapporten skal
analysere forholdet mellom kunnskapsproduksjon og kunnskapsbehov som springer ut fra
politiske målsettinger og strategiske satsingsområder for e-helse. Analysen skal blant annet
ta for seg:
Hvilke kunnskapsdisipliner og -institusjoner som (ikke) er engasjert i FoU på e-helse
Hvor mange doktorgradsavhandlinger som er avlagte på e-helserelaterte tema
Hva de viktigste finansieringskildene for e-helserelatert forskning og utvikling er
Hva tematiseres (ikke) i e-helseforskning og -utredning, og hva – i empirisk forstand
– underlegges forskning og utredning (sektor, geografi, fagområder, aktører, osv).

1

Hva foregår av nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom ulike forsknings- og
kunnskapsmiljøer, i form av prosjektarbeid, utdanning av studenter og stipendiater,
forskerutveksling, mm
Plan for gjennomføring og leveranseplan
Oppgave
Kartlegge fagmiljøer

Identifisere fora for
forskningsformidling
(kalender)
Opplæring i ehelse.no for
NSE
kommunikasjonsleder
Opprette FoU-sider på
ehelse.no

Milepæl

Leveranse
Kvalitetssikres av
det nasjonale
nettverket for ehelseforskning og utvikling

Primær kanal for
formidling og
tilgjengeliggjøring
av resultater.

Utvikling av funksjonell
elektronisk løsning for
innmelding av
oppdateringer til
ehelse.no
Etablere nasjonalt
nettverk for ehelseforskning og utvikling
Etablere
redaksjonsgruppe
Månedlig nyhetssak
Analyse av nasjonal
kunnskapsstatus

Start
Slutt
April 2016 Juni
2016

Q2
X

Q3
X

April 2016 Juni
2016

X

X

April 2016 April
2016

X

April 2016 April
2016

X

X

X

April 2016 Juni
2016

X

X

X

Mai 2016

August
2016

X

X

X

Mai 2016

August
2016
kontinu
erlig
Novemb
er 2016

X

X

X

X

X

X

X

Juni 2016
Funn presenteres
på EHIN FH ETC i
november 2016

2

Q1

Q4

Estimert budsjett
Beskrivelse av kompetansebehov:
Kommunikasjon, en utreder/koordinator med samfunnsvitenskapelig kompetanse. Det
forutsettes at direktoratet har den nødvendige kompetanse på web-utvikling.
2 016
Type kostnad
Q1
Lønn - lønsskostnader NSE
0
Drift - Kjøp av tjenester samarbeidspartnere 0
Drift - Reiser, utstyr m.m.
75 000
Sum kostnader i kr.
75 000

Q2
204 900
0
75 000
279 900

Tentativ tidsplan
Oppgave
Kartlegge fagmiljøer
Identifisere fora for
forskningsformidling
(kalender)
Opplæring i ehelse.no for
NSE
kommunikasjonsleder
Opprette FoU-sider på
ehelse.no
Utvikling av funksjonell
elektronisk løsning for
innmelding av
oppdateringer til
ehelse.no
Etablere nasjonalt
nettverk for ehelseforskning og utvikling
Etablere
redaksjonsgruppe
Månedlig nyhetssak
Analyse av nasjonal
kunnskapsstatus
(rapport)

Q1

Q2
X
X

Q3
X
X

Q4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

3

Q3
411 150
0
75 000
486 150

Q4
Total i kr.
411 150 1 027 200
0
0
75 000
300 000
486 150 1 327 200
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Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse
1. Prosjekt - fremdriftsplan
Oppdragsgiver har i bilag 1 formulert følgende mål for oppdraget:
Overordnet mål
Bidra til kunnskapsbasert politikk og praksis på e-helseområdet ved å synliggjøre forskningsog kunnskapsmiljøer, prosjekter og produksjoner, og relevante møteplasser og aktiviteter.
Effektmål
Oversikt over relevante forsknings- og kunnskapsmiljøer, enkeltforskere inkludert
Formidling av FoU resultater
Oversikt over relevante konferanser og seminarer (faste og ad hoc)
Analyse av nasjonal kunnskapsstatus og forholdet til kunnskapsbehov som springer ut
av nasjonal politikk og praksis
Samarbeid mellom kunnskapsprodusenter på FoU oppdrag der relevant og
hensiktsmessig.

2. Operasjonalisering av oppdraget og metodevalg
Etablere oversikt over relevante forsknings- og kunnskapsmiljøer, enkeltforskere inkludert
NSE oppfatter at oppdragets primære mandat er å kartlegge alle relevante forsknings- og
utviklingsmiljøer (også enkeltforskere) innenfor e-helsefeltet i Norge. Hensikten med
kartleggingen er å få kunnskap om hvordan og innenfor hvilke områder de ulike miljøene
jobber med e-helse, samt bidra til økt formidling av FoU-virksomhet.
Som del av kartleggingen ser NSE det som hensiktsmessig at man i samarbeid med
direktoratet for e-helse etablerer en definisjon og avgrenser hva man i denne sammenheng
mener med «e-helsemiljø». Relevante kriterier kan for eksempel være e-helse +
kompetansemiljø og/eller universitetsmiljø.
Basert på definisjonen av e-helsemiljø vil kartleggingen resultere i en systematisk oversikt
over de ulike fagområdene som jobber med e-helse i Norge. Oversikten vil inkludere
informasjon om hvilket område innenfor e-helsefeltet det enkelte miljø er tilknyttet, som for
eksempel slik:
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•
•
•
•
•

Forskningsinstitusjoner
Leverandører/konsulentmarked
Nasjonale fagmiljø e-helse (som har en nasjonal rolle) /myndighetsaktører
Regionale e-helsevirksomheter (helse)
Universiteter og høgskoler

Hver kategori kan videre deles inn i underkategoriene «teknologifokus» og «helsefokus», slik
at den samlede oversikten vil kunne presenteres i følgende tabellform:
Forskningsinstitusjoner
Tekn
.

Oversikt fagområder innenfor e-helsefeltet i Norge
Nasjonale fagmiljø
Leverandører/
Regionale ee-helse (nasjonal
Konsulenthelsevirksomrolle)/
marked
heter (helse)

Helse

Tekn.

Norut

DIPS

Helse

myndighetsaktører
Tekn.
Helse

Tekn.

Helse

Norsk Direktor Helse
helse
atet
Nord
Nett
e-helse
IKT
SF
NSE
NSE
Tabell 1: Oversikt fagområder innenfor e-helsefeltet i Norge

Sykehuspartnere/
kliniske fagmiljø
relatert til e-helse
Tekn.

Universiteter og
høgskoler

Helse

Tekn
.

Helse

UNN
Med.
klinikk

UIT/
IFI

UiT/IKM

I kartleggingsfasen vil NSE gå bredt ut og invitere aktuelle aktører innenfor e-helsefeltet i
Norge om presentere informasjon om seg selv, i tillegg til at de også vil bli forespurt om å
peke ut andre sentrale aktører innenfor e-helsefeltet. Styringsgruppe for Direktoratet for ehelse samt styringsgruppe for Nasjonalt senter for e-helseforskning vil bli invitert til å bidra
inn kartleggingen. Det jobbes spesielt tett med direktorat for å sikre at alle relevante
målgrupper inkluderes.
Snøballmetodikk benyttes i denne fasen. Informasjon fra kartleggingen skal publiseres på
ehelse.no/fou. NSE vil etablere en redaksjon for nettsidene bestående av forskningsleder og
kommunikasjonsleder ved NSE, representant fra Følge-med-teamet i Direktoratet for e-helse
samt to medlemmer fra nasjonalt nettverk for e-helseforskning. Hensikten med dette
arbeidet er å bidra til økt tilgjengelighet til norske e-helsemiljø, etablere koblinger mellom
miljøene samt identifisere relevante fora for forskningsformidling.
FoU-sidene på e.helse.no/fou skal inneholde følgende:
•
•
•

En presentasjon av sentrale forsknings- og kunnskapsmiljøer i Norge. Nettsiden
oppdateres innen 1. desember hvert år.
En kontinuerlig oppdatert kalender med oversikt over alle relevante nasjonale og
internasjonale konferanser og seminarer på e-helse feltet.
En funksjonell elektronisk løsning for å melde inn oppdateringer på fagmiljø,
prosjekter, publikasjoner, konferanser, seminarer og andre arrangementer.
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•

Minimum en nyhetssak hver måned som presenterer et nasjonalt e-helsemiljø.
Nyhetssaker tenkes publisert i takt med kartleggingen av relevante forsknings- og
utviklingsmiljø innenfor e-helsefeltet i Norge. Det ble i mai 2016 publisert en
nyhetssak på ehelse.no om NSE som nyetablert forskningssenter for e-helse i Norge. I
påfølgende nyhetssak tar man sikte på å presentere et sentralt fagmiljø innenfor ehelse som har tilknytning til NSE. Hvilke påfølgende nyhetssaker som publiseres,
avhenger av hva man til enhver tid har tilgang til av materiale fra miljøkartleggingen.
Miljøene presenteres forsøksvis etter geografi og størrelse, der man tar utgangspunkt
i nord, for deretter å presentere midt, vest og sør-øst. Samtlige forsknings- og
kunnskapsmiljø innenfor e-helsemiljø i Norge anses som viktige og betydningsfulle
for dette oppdraget. NSE sitt oppdrag er å synliggjøre alle miljø gjennom kartlegging,
systematisering og nyhetspublisering. Man kan tenke seg at målet er å fylle en trakt
med samtlige nasjonale e-helsemiljø hvor beskrivelser av disse er det sentrale
output. Se følgende illustrasjon:
Kartleggingsfase:

Publikasjonsfase: Nyheter publiseres jevnlig på ehelse.no:
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Mal for presentasjon av de nasjonale forsknings- og kunnskapsmiljøene på e-helse
NSE vil i samarbeid med direktoratet for e-helse utarbeide en mal for presentasjon av ehelsemiljøene, der miljøbeskrivelse, miljøenes mål og strategier, antall årsverk, budsjett og
lenke til e-helsemiljøet kan inngå. Metoden i dette arbeidet er i tillegg til kartlegging av
forskningsmiljø, søk i databaser og internett. Samtaler med sentrale personer i det enkelte
fagmiljø vil også kunne inngå som metodikk i kartleggingsfasen.
Analyse av nasjonal kunnskapsstatus på e-helseområdet
Basert på resultatene fra kartleggingen av nasjonale kunnskaps- og forskningsmiljøer på ehelse, skal prosjektet analysere den nasjonale kunnskapsstatusen på e-helseområdet.
Forholdet mellom kunnskapsproduksjon og kunnskapsbehov som springer ut fra politiske
målsettinger og strategiske satsingsområder for e-helse skal inngå i analysen, som blant
annet skal problematisere følende tema:
•
•
•
•

•

Hvilke kunnskapsdisipliner og –institusjoner som (ikke) er engasjert i FoU innenfor ehelsefeltet
Hvor mange doktorgradsavhandlinger som er publisert på e-helserelaterte tema
Hva de viktigste finansieringskildene for e-helserelatert forskning og utvikling er
Hva som (ikke) tematiseres i e-helseforskning og utredning, og hva som i empirisk
forstand underlegges forskning og utredning (sektor, geografi, fagområder, aktører
osv.)
Hva som pågår av nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom ulike forsknings- og
kunnskapsmiljøer, i form av prosjektarbeid, utdanning (BA, MA, PhD),
forskerutveksling mm)

Metoden i dette arbeidet vil være søk i databaser samt en spørreundersøkelse (questback)
som sendes til ressurspersoner i samtlige forsknings- og kunnskapsmiljøer i Norge. Det er i
en analyserapport vesentlig at relevante og involverte aktørers stemmer blir synliggjort.
I et notat med anbefalinger vil NSE svare ut både overordnet mål i oppdrag 1 C, bilag 1:
Overordnet mål og effektmål.
Oppdragsdokumentet (bilag1) inkluderer i tillegg til delmålene et ønske om at NSE skal
samarbeide med Divisjon for strategi, team kommunikasjon og FMT. Dette har vi valgt å
synliggjøre i egen leveranseplan (se pkt. 2 nedenfor).
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3. Milepælsplan, tidslinjer og leveranser
Milepælplan, tidslinjer og leveranser er satt opp i eget Excel ark. Tidslinjen inkluderer
responstiden fra oppdragsgiveren.

4. Samarbeid
NSE vil videre ha jevnlig dialog og samarbeid med oppdragsgiver, ved regelmessige møter og
rapporteringspunkter. NSE vil også arrangere en workshop under EHIN ETC i Oslo i november
2016 med det formål å etablere et nasjonalt nettverk for e-helse FoU.

5. Rapportering
NSE vil levere kontinuerlige nyhetspublikasjoner på ehelse.no, en analyserapport, en
foreløpig rapport i tillegg til en helhetlig sluttrapport

Oppdraget avsluttes innen Q4 2016.
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Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.
Se også overordnet Samarbeidsavtale mellom partene for en helhetlig beskrivelse av styringsmodell.
Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter:
Bemyndiget representant for partene:
For Oppdragsgiver:
Navn Norunn Elin Saure
Tittel Avdelingsdirektør
Adresse Verkstedsveien 1, 0277 Oslo
Telefon 97670631
E-post Norunn.Elin.Saure@ehelse.no
For Oppdragstaker: Nestleder
Navn Line Helen Linstad
Tittel Nestleder
Adresse Postboks 35, 9038 Tromsø
Telefon 90684407
E-post Line.Linstad@telemed.no
Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 30
virkedager i forkant.
Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell
Navn

Stilling

Kompetanseområde

Inger Marie Holm

Prosjektleder/
Seniorrådgiver
Rådgiver

Samfunnsviter/sosiolog (ph.d.)

Ellen Caroline
Arntzen
Line Helen Linstad
Randi Laukli
Rune Pedersen
Siri Bjørvig

Nestleder
Kommunikasjonsleder
Forsker/førsteam
anuensis/EPJrådgiver
Seksjonsleder
Personlige
helsesystemer

Prosentvis
bidrag
35%

Master i innovasjon, teknologi og
kunnskap.
Ledelse/statsviter
Kommunikasjon/formidling

15%

Arketyper, nasjonal IKT (klinisk
IKT fagforum)

5%

Samfunnsøkonom
(cand.polit.)/prosjektledelse

10%

15%
20%
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Avtalen punkt 3.7 Bruk av underleverandør
Oppdragstakers godkjente underleverandører:
Navn
Eksterne
samarbeidspartnere
SUM

organisasjonsnummer

leveranseområde
Utvikle questback,
skrivetjenester, workshop
(honorar)

prosentvise
bidrag
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Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers
ytelser skal fremgå her. De samlede priser og sluttvederlag skal fremkomme av bilag 5.
Vederlag
899 050,Timepris
Priskategorier per time:
1110,900,775,665,Mva ……%
Totalpris per time

Valuta

Beløp

NOK

509050

ekskl. mva

inkl. mva

Estimat for antall timer totalt: 670
Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat med mer enn 10 %
<Dersom Oppdragstaker overskrider sitt estimerte antall timer med mer enn 10 %, skal det her
spesifiseres hvilken reduksjon i timebetalingen som gjør seg gjeldende for alle timer som påløper
utover overskridelsen på 10 %>
Utlegg
I tillegg til avtalt vederlag skal Oppdragsgiver refundere Oppdragstakers dokumenterte utlegg til:
Etablere nettverk ifm. kartlegging av e-helsemiljøer
Questbackundersøkelse
Skrivetjenester (krysspress e.l.)
Utlegg totalt kr. 390000,Reisetid
For arbeidstid på reiser gjelder de overenskomster som pt er forhandlet med
arbeidstakerorganisasjonene.

Bilag 2 oppdrag 2 EIEJ

Utredningen EIEJ er et sentralt dokument som skal danne grunnlag for oppdragene fra
Direktoratet for e-helse til NSE. Porteføljen under pkt 2 EIEJ er delt i tre underprosjekter.
Disse tre er:
2a) systematisk gjennomgang av utredningens kunnskapsgrunnlag,
2b) nullpunktsanalyse
2c) plan for følgeforskning.
For å kunne utvikle disse tre prosjektene under denne porteføljen på en måte som sikrer
god forankring og forståelse av oppdraget i begge organisasjonene, foreslår NSE at dette
oppdraget defineres som er forprosjekt i 2016.
I oversendelsen fra Direktoratet som forslag til bilag 1 lå det ved fire beskrivelser av
oppdrag som også fanges opp av andre deler av porteføljen. Disse fanges opp av 3c) som
fokuserer på effekter av tjenester i Helsenorge og oppdrag 5 b) som fokuserer på
administrative rutiner i pasientforløp.
2016 – forprosjekt EIEJ
I oppdrag 1c) skal NSE kartlegge hvilke kunnskapsmiljøer som eksisterer i Norge innen ehelse. Gjennom denne analysen vil vi kunne se hvor det finnes enkeltmiljøer eller forskere
innen e-helse som kan utgjøre et «råd» som kan gi råd om prioritering i oppdrag 2 a ) . Disse
miljøene eller forskerne kan f eks samles under en workshop rundt EHIN i november for
gjennomgang og prioritering videre forskning på utredningens kunnskapsgrunnlag.
Videre kan dette «rådet» bidra til å definere 2 b) nullpunktsanalysen sammen med
Direktoratet og NSE.
Dette rådet kan også hjelpe til med utviklingen av et program for følgeforskning innen EIEJ.
Dette programmet kan bygges opp slik at det tilfredsstiller deler av de framtidige
følgeforskningsbehovene realiseringen av EIEJ vil kreve.
Det er viktig med god forankring i Direktoratet for å kunne realisere ideene som ligger til
grunn for punkt 2 i NSEs oppdragsportefølje. Et forprosjekt vil kunne gi mulighet for felles
utvikling av prosjektet og valg av framgangsmåte.
Totalt for denne porteføljen er det avsatt rundt 1,6 mill kr i 2016.
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Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i eresept
Overordnet mål
Den overordnede målsetningen med dette oppdraget er å gjennomføre en forskningsbasert evaluering
av pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept. Målet er å få kunnskap om positive
gevinster og eventuelle utilsiktede negative effekter av ny elektronisk løsning, sett opp mot dagens
eksisterende papirbaserte løsning. Det er videre en målsetning å få kunnskap om hvordan løsningen
best kan nasjonalt innføres, basert på erfaringer fra pilot.
Effektmål for oppdraget:
Oppdraget skal gi kunnskap om;
Positive effekter ved ny elektronisk løsning sett opp mot eksisterende papirbasert løsning som
praktiseres i dag
Eventuelle utilsiktede negative effekter ved ny elektronisk løsning slik at man i videre
innføringsprosess av elektronisk multidose, og for andre prosjekter som bygger videre på
løsning med Legemidler i bruk-meldingen i Reseptformidleren, kan forebygge uønskede
virkninger
Dokumentere erfaringer med piloteringsrutiner som benyttes i selve overgangen til ny
elektronisk løsning, for å kunne legge opp til bestepraksis ved nasjonal innføring av løsningen
Pasientsikkerhetsmessige effekter må vektlegges tyngst i forskningen, men det bør også inkluderes
eventuelle effekter (positive eller negative) knyttet til tids- og ressursbruk for nye arbeidsprosesser og
rutiner som følge av ny elektronisk løsning. Det er viktig både å få dokumentert effekter av selve
løsningen, men også fokusere på erfaringer i selve overgangen til å ta ny løsning i bruk
(piloteringsløpet). Dette fordi overgangen er kompleks og arbeidskrevende, spesielt med tanke på
antall aktører som påvirkes til ulik tid, behov for detaljert informasjonsutveksling mellom involverte
parter og at legene må samstemme multidosepasientenes legemiddellister. Både lege- og apoteksiden
må belyses, samt konsekvenser av at kommunal helse- og omsorgstjeneste ikke inngår i den
elektroniske løsningen. Forskningen må adressere eventuelle regulatoriske, organisatoriske og IKT
tiltak som bør adresseres for å forebygge og redusere sannsynlighet for utilsiktede effekter som
avdekkes både i overgangen til ny løsning og videre driftsfase.
Nærmere om oppdraget
Hva multidose er:
Multidose er tabletter/kapsler pakket maskinelt sammen i en pose for hvert doseringstidspunkt og
merket med pasient-id, legemiddelopplysninger og tidspunkt for inntak. Multidose er innført i
legemiddelhåndteringsprosessen som et hjelpemiddel for å sikre at riktig legemiddel gis til riktig
pasient, redusere kassasjon av legemidler, samt effektivisere tidsbruk til sykepleiere. De siste 10 årene
har multidose blitt benyttet i kommunal tjeneste i langt større omfang. I 2014 inngikk ca 54.000
pasienter i hjemmetjenesten i multidoseordningen, mens ca 14.00 på institusjon inngikk i
multidoseordningen.
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Multidoseordningen krever en tett samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste, lege og
multidoseapotek. Kommunikasjonen mellom lege og multidoseapotek er i dag basert på papirrutiner,
med bruk av faks som viktigste kommunikasjonskanal for formidling av pasientens ordinasjonskort.
E-resept er nå tilrettelagt for elektronisk forskrivning av multidose og nødvendige avklaringer mellom
lege og multidoseapotek gjennomføres her i e-reseptsamhandlingsløsning. Den nye løsningen i eresept vil erstatte dagens papirordinasjonskort og bruk av faks for formidling av pasientens
legemiddelopplysninger mellom lege og multidoseapotek. Løsningen har vært i pilot siden mai 2014
og erfaringene med løsningen har vært gode hos pilotdeltakerne. Det er dog påpekt som en stor
utfordring fra pilot at ansvarlige for pasientens legemiddeladministrasjon i kommunal helse- og
omsorgstjeneste ikke er en del av den elektroniske løsningen (juridisk begrensning med tilgang til
oppslag i Reseptformidleren for alle unntatt leger og apotek). Dagens kommunikasjonskanaler (PLOmeldinger/faks/telefon) mellom ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og
lege/multidoseapotek må derved opprettholdes, i stedet for at den elektroniske samhandlingsløsningen
i e-resept kan benyttes for alle parter som er involvert i multidoseordningen.
Videre fremdrift i prosjektet for multidose i e-resept er avhengig av at fastlegesystemene som brukes
av majoriteten av fastlegene også utvikler støtte for løsningen. Prosjektet er flere år forsinket grunnet
manglende prioritering av utvikling av denne funksjonaliteten hos EPJ-leverandørene i
fastlegemarkedet. Det er forventet at første EPJ-leverandør vil kunne starte pilot i løpet av høsten
2016, neste i løpet av våren 2017 og siste i løpet av høsten 2017. Nasjonal innføring vil som følge av
nåværende tilbakemeldinger på utviklingsplaner hos EPJ-leverandørene tidligst kunne skje i 2018.
Bakgrunn for oppdrag e-resept, multidose:
Den overordnede målsetningen med den elektroniske løsningen for multidose i e-resept er å øke
pasientsikkerheten for pasienter som får sine legemidler administrert via multidoseordningen. De
viktigste områdene for økt pasientsikkerhet forventes å være relatert til;
Redusert dobbeltforskrivning til multidosepasienter gjennom eliminering av dagens doble
forskrivningsrutiner (både papir og e-resepter i parallell gir fare for feil forskrivning)
Etablering av samstemt «Legemidler i bruk-liste» (LIB) mellom LIB-ansvarlig lege og
multidoseapotek ved at LIB kommuniseres via Reseptformidleren og nødvendige avklaringer
mellom lege og multidoseapotek skjer via elektronisk dialog i LIB-meldingen.
Oppdraget med å videreutvikle e-reseptløsningen for å støtte bruk av multidose i pleie- og
omsorgssektoren ble gitt i statsbudsjettet for 2012/13, 2013/14 og 2014/15.
Som et tiltak i legemiddelmeldingen ga Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helsedirektoratet i
oppgave å oppsummere kunnskap og erfaringer med bruk av multidose, samt å presisere forslag til
korrigerende tiltak som må iverksettes for å bedre kvaliteten på multidose. Evalueringen ble levert til
HOD i desember 2015. Det fremgår av evalueringen at et viktig tiltak for å løse flere av dagens
alvorlige utfordringer med multidoseordning, er å innføre elektroniske rutiner for håndtering av
multidose i e-resept. Samtidig er det slik at innføring av ny teknologi løser noen utfordringer, men det
kan også innføre nye måter å begå feil på. I evalueringen til HOD er det beskrevet hvilke utfordringer
som er avdekket i piloteringsfasen.
Imidlertid har det ikke vært gjennomført et forskningsbasert evalueringsopplegg for å få kunnskap om
hva elektronisk multidose bidrar til. Hypotesen er at det først og fremst vil gi positive resultater for
pasientsikkerheten sett opp mot dagens papirbaserte løsning og utfordringer og feil som følger av
dette. Et forskningsbasert evalueringsopplegg vil imidlertid også kunne avdekke og forhindre uheldige
effekter ved innføring av ny teknisk løsning for håndtering av multidose.
På bakgrunn av dette er det spilt inn forslag om å designe et forskningsbasert evalueringsopplegg for
å få kunnskaper om hva elektronisk multidose bidrar til. Dette ble tatt opp i møte med HOD den
5.2.16, hvor anbefalingen til prosjektet var å vurdere dette som et oppdrag til Nasjonalt senter for ehelseforskning.
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Forskningsbasert evaluering:
Direktoratet ønsker følgeforskning til oppdraget «Videreutvikling av e-resept til å støtte multidose».
Følgeforskningen skal dokumentere positive gevinster og eventuelle utilsiktede negative effekter av ny
elektronisk løsning i a kunnskap om hvordan løsningen kan innføres nasjonalt. Forskningen skal ha
hovedfokus på aspekter som er relatert til pasientsikkerhet.
En forskningsbasert evaluering for innføring av denne løsningen i e-resept vil også kunne ha en viktig
verdi utover multidoseordningen, med referanse til prosjektet for «Felles legemiddelliste» under «FIA
programmet» i Direktoratet for e-helse. Beslutningen fra styringsgruppen for konseptfasen er at den
sentrale e-reseptmeldingen som benyttes i forbindelse med multidose, «Legemidler i bruk» skal
utvides til å gjelde for alle pasienter og være første steg på veien for en løsning for «Felles
legemiddelliste».
Prosjektplan
Metode, tilnærming og kompetansekrav
Bestillingen til NSE er en følge-evaluering med vekt på kvalitativ metode. NSE utarbeider forslag til
metode og forskningsspørsmål med utgangspunkt i overordnet målsetning og effektmål for oppdraget,
samt forslag til fremdriftsplan.
Kompetansekrav: Multidose er en svært krevende og omfattende ordning som krever detaljert innsikt i
rutiner og arbeidsprosesser for hvordan ordningen fungerer. Til gjennomføring av oppdraget er det
nødvendig at prosjektet bemannes med enkelte ressurser som har spesifikk kompetanse på multidose,
ref. egen dialog med NSE på dette. Det anbefales å vurdere innleie av relevant spisskompetanse til
forskningsteamet. Eventuell representasjon fra multidoseapotek-kjedene, både med tanke på
detaljkompetanse på løsningen, men også i forhold til å ha tilgang til data i deres pakkesystemer, bør
vurderes.
Medvirkning
■

■

■
■
■

Det vil være behov for løpende samarbeid med Prosjektet for multidose i e-resept i
Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet (avdeling medisinsk utstyr og legemidler), både
for å få dokumentasjon på og beskrivelse av løsningen og hvordan overgang til elektronisk
løsning er gjennomført i pilot og i forhold til fremdrift
Det vil være behov for etablering av en referansegruppe. Det foreslås at Direktoratet for ehelse, Helsedirektoratet, Legeforeningen, Apotekforeningen og representant for kommunal
helse- og omsorgstjeneste deltar inn i en referansegruppe. Nærmere avklaringer vil gjøres i
samarbeid med NSE
Det vil være behov for samarbeid med leger, for å få kartlagt deres opplevelse og erfaringer
med dagens eksisterende løsning, samt pilotleger for å få kartlagt deres opplevelser og
erfaringer med ny elektronisk løsning
Det vil være behov for samarbeid med multidoseapotek, for å få kartlagt deres opplevelse og
erfaringer med eksisterende løsning, samt pilotapotek for å få klarlagt deres opplevelser og
erfaringer med ny elektronisk løsning.
Det vil være behov for samarbeid med kommunal helse- og omsorgstjeneste for å få kartlagt
deres opplevelse og erfaringer med eksisterende løsning, samt i pilotområder med tanke på
erfaringer med elektronisk løsning

Tids- og leveranseplan
Det anses å være hensiktsmessig å dele opp leveransene i følgende områder;
■

Q2/Q3 2016: Leveranse 1:
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Evaluering av dagens papirbaserte løsning (nullpunkts studie)
Kunnskaps- og erfaringskartlegging av internasjonale studier/erfaringer med
multidose og elektroniske løsninger for dette spesielt, med fokus på de skandinaviske
landene
Q4 2016: Leveranse 2
o Evaluering av igangsatt pilot (som startet våren 2014) som inkluderer effekter av
løsningen og erfaringer fra overgangen til ny elektronisk løsning
o
o

■

Sluttleveranse for begge leveransene vil være en skriftlig rapport som beskriver resultater, i tillegg til
en oppsummering levert i et foilsett. Forslag til konkret fremdriftsplan beskrives fra NSE.
Det vil være behov for tilsvarende erfaringsstudier av nye piloter (med nye EPJsystemer/multidosesystem) som startes, men dette vil være avhengig av prosjektet «Multidose i eresept» sin fremdrift, basert på EPJ-leverandørenes leveranser av nødvendig videreutvikling i sine ereseptløsninger.
Kvalitetssikring
Direktoratet for e-helse vil, i samarbeid med Helsedirektoratet, kvalitetssikre arbeidet.
Det vil være hensiktsmessig å etablere en referansegruppe, ref. punkt over. Nærmere detaljer for dette
er det ønskelig å diskutere med NSE i den videre detaljeringsprosessen for oppdraget.
Formidling og tilgjengeliggjøring av resultater
Prosjektet har som sentral målsetting bredest mulig formidling og tilgjengeliggjøring av resultater,
tilpasset ulike målgrupper;
■ Publikasjon på www.ehelse.no
■ Populærvitenskapelige artikler
■ Fagspesifikke tidsskrifter
■ Sluttbrukerkonferanse
Dette avtales nærmere med NSE.
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12. Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept
Operasjonalisering av tema og problemstillinger
Det overordnede målet med oppdraget er å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av pilotering
av elektronisk løsning for multidose i e-resept.
NSE synes oppdraget er både spennende, viktig og relevant. Vi har ingen videre kommentarer til det
som er foreslått, bortsett fra at vi foreslår å forskyve leveransene.
Beskrivelse av kompetansebehov:
Oppdraget utføres av forskergruppe samt en utreder.

Plan for gjennomføring og leveranseplan
Det er viktig å evaluerer den igangsatte piloten over tid, så vi foreslår at leveranse 1 forskyves til
Q3/Q4 2016, og leveranse 2 forskyves til Q2 2017.

Estimert budsjett

Tentativ tidsplan
Se over.
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Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept
Prosjekt – og fremdriftsplan
Oppdragsgiver har i bilag 1 formulert følgende mål for oppdraget:
Overordnet mål
Den overordnede målsetningen med dette oppdraget er å gjennomføre en forskningsbasert
evaluering av pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept. Målet er å få
kunnskap om positive gevinster og eventuelle utilsiktede negative effekter av ny elektronisk
løsning, sett opp mot dagens eksisterende papirbaserte løsning. Det er videre en målsetning å
få kunnskap om hvordan løsningen best kan nasjonalt innføres, basert på erfaringer fra pilot.
Effektmål
Oppdraget skal gi kunnskap om;
Positive effekter ved ny elektronisk løsning sett opp mot eksisterende papirbasert løsning som
praktiseres i dag
Eventuelle utilsiktede negative effekter ved ny elektronisk løsning slik at man i videre
innføringsprosess av elektronisk multidose, og for andre prosjekter som bygger videre på
løsning med Legemidler i bruk-meldingen i Reseptformidleren, kan forebygge uønskede
virkninger
Dokumentere erfaringer med piloteringsrutiner som benyttes i selve overgangen til ny
elektronisk løsning, for å kunne legge opp til bestepraksis ved nasjonal innføring av løsningen

Videre setter Bilag 1 fra oppdragsgiver setter følgende krav til hva utredningen av konsept
skal inneholde:
Pasientsikkerhetsmessige effekter må vektlegges tyngst i forskningen, men det bør også
inkluderes eventuelle effekter (positive eller negative) knyttet til tids- og ressursbruk for nye
arbeidsprosesser og rutiner som følge av ny elektronisk løsning. Det er viktig både å få
dokumentert effekter av selve løsningen, men også fokusere på erfaringer i selve overgangen
til å ta ny løsning i bruk (piloteringsløpet). Dette fordi overgangen er kompleks og
arbeidskrevende, spesielt med tanke på antall aktører som påvirkes til ulik tid, behov for
detaljert informasjonsutveksling mellom involverte parter og at legene må samstemme
multidosepasientenes legemiddellister. Både lege- og apoteksiden må belyses, samt
konsekvenser av at kommunal helse- og omsorgstjeneste ikke inngår i den elektroniske
løsningen. Forskningen må adressere eventuelle regulatoriske, organisatoriske og IKT tiltak
som bør adresseres for å forebygge og redusere sannsynlighet for utilsiktede effekter som
avdekkes både i overgangen til ny løsning og videre driftsfase.

1
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Operasjonalisering av oppdraget
Evalueringen og anbefalingen vil produseres i 3 faser, der hver fase ender i en delleveranse
som tilsvarer spesifikasjonene skissert i bilag 1, samt fase 4 som er skriving av sluttrapport.
Nedenfor skisseres metodevalg og delleveranser for hver av fasene. Fasene er delvis
overlappende. Vedlegg 1 viser utfyllende oversikt over aktiviteter og milepæler.

Fase 1: Produsere en oversikt over erfaringer med elektronisk multidose
med et spesielt fokus på de skandinaviske landene
Metodevalg og gjennomføring
Det skal gjøres en enkel litteraturgjennomgang for kartlegge erfaringer med multidose med
spesielt fokus på de skandinaviske landene. Søkene vil bli gjort i PubMed (generell medisinsk
database), eventuelt også i Embase (biomedisinsk og farmakologisk database) og Google
Scholar.
Sentrale aktører (Anders Grimsmo med flere) innen feltet i Norge skal forespørres om de har
kjennskap til spesifikke evalueringer. Her skal det brukes snøballmetoden, slik at alle aktører
som kontaktes blir spurt om de kjenner til miljøer både nasjonalt og internasjonalt som har
erfaring med elektroniske multidoseløsninger. Andre aktuelle aktører i forskningsmiljøer for
e-helse skal også forespørres.
Kartleggingen skal ha et spesielt fokus på erfaringer med elektronisk multidose fra Sverige.
Det skal gjøres en systematisk sammenligning av bruk mellom Norge og Sverige. Likheter,
ulikheter og konsekvenser av disse skal beskrives.
Leveranse: Delrapport 15. oktober 2016

Fase 2: Kartlegge pasientsikkerhet ved å måle avvik i Legemidler i Brukliste (LIB)
Metodevalg og gjennomføring
Tall fra et tidligere studie (av Anette Vik Mamen ved Apotek 1) skal benyttes som før-data og
sammenlignes med data innsamlet i fase 2. Denne evalueringen skal benytte samme metode
som studien av Mamen for å sikre sammenligning mellom før og etter innføring av den
elektroniske løsningen. Annette Vik Mamen (og Solrun Elvik) vil være en del av
prosjektgruppen.
Det skal innhentes data på avvik i LIB fra pilotkommunene: Sandnes, Time, Klepp og Gjesdal
i Rogaland.
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Leveranse: Delrapport (kapittel til endelig rapport) 1 november 2016.

Fase 3: Dokumentere erfaringer med bruk av elektronisk multidose i
pilotkommunene og foreslå tiltak til forbedringer.
Metodevalg og gjennomføring
Det skal utarbeides og gjennomføres en survey som sendes på e-post (og følges opp med
telefon dersom svar uteblir) til brukerne i pilotkommunene i Rogaland. Brukerne skal
identifiseres i samarbeid med sentrale aktørene i kommunene og Direktoratet for E-helse.
Spørreskjemaet tar utgangspunkt i erfaringer funnet i kunnskapsoppsummeringen i fase 1 og
utarbeides i samråd med Direktoratet for E-helse. Spørsmålene skal være med gitte
svaralternativer og med åpning for kommentarer (open-ended).
Sentrale effektmål som skal utredes er:
1. Hvordan påvirkes arbeidsprosessene av elektronisk multidose
2. Utfordringer generelt og spesielt i forhold til overganger mellom hjemmebasert
omsorg og institusjon
3. Tiltak for forbedringer
Spørreskjemaene skal samles inn og summeres ved hjelp av QuestBack.
For å få en dypere forståelse av erfaringene med multidose skal det også gjennomføres
intervju med sentrale aktører i pilotkommunene (3 hjemmesykepleiere, 3 fastleger og 3
apotekansatte) eller til vi når metning dvs. ingen ny data fremkommer. Intervjuene skal ta
utgangpunkt i resultatene fra spørreundersøkelsen.
Intervjuene skal så langt det er mulig foregå i direkte samtale (F2F). Der hvor det er mulig og
hensiktsmessig kan videokonferanse benyttes.
Leveranse: Delrapport (kapitel til sluttrapport) 1 desember 2016.

FASE 4: Skrive sluttrapport med resultater og anbefaling
Endelig leveranse 20 desember 2016.
Hver av de tre delleveransene legges frem for direktorat for e-helse ved angitt dato.
Direktoratet for E-helse forankrer og kvalitetssikrer leveransene ved innspillsrunder internert
og eventuelt ved eksterne uttalelser til delrapportene der det er aktuelt.
Ved behov inviteres NSE til å presentere foreløpige funn og resultater for Direktoratet for Ehelse og andre.
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E-helse har foreslått to andre deltagelere som det er ønskelig å invitere med Anette Vik
Mamen og Solrun Elvik. NST tar kontakt og inviterer dem med i prosjektet dersom de har
mulighet. Midler er satt av til dette.
Dersom de to eksterne kandidatene takker ja til å delta, vil de bli en del av prosjektgruppen i
tillegg til at de kan fungere som en ekspertgruppe og bidra med å kvalitetssikre sluttrapporten.

Kompetanse for oppdraget
Til oppdraget er følgende kompetanse avtalt:
Forskerkompetanse innen kvalitativ og kvantitativ metode
Kunnskapsoppsummering
Farmakologi inklusive multidosekompetanse
Helsebakgrunn - klinisk erfaring

4
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Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.
Se også overordnet Samarbeidsavtale mellom partene for en helhetlig beskrivelse av styringsmodell.
Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter:
Bemyndiget representant for partene:
For Oppdragsgiver:
Navn Christina Landmark Johannessen
Tittel Seniorrådgiver
Adresse Vekstedsveien 1, 0277
Telefon 97670631
E-post Christina.L.Johannessen@ehelse.no
For Oppdragstaker: Avdelingsleder
Navn Monika Alise Johansen
Tittel Avdelingsleder
Adresse Postboks 35, 9038 Tromsø
Telefon 90684407
E-post monika.alise.johansen@telemed.no
Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 30
virkedager i forkant.
Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell
Oppdragstakers nøkkelpersonell:
Antall timer totalt NSE 850
Navn

Stilling

Kompetanseområde

Trine Bergmo

Prosjektleder/forsker

Per Atle Bakkevoll
Camilla Bjørnstad
Nils Kolstrup
Gunnar Ellingsen
Monika A Johansen

Utreder
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver

Helseforsker/samfunnsøkonom,
sykepleier
Teknolog
Farmasøyt, PhD student
Lege
Professor teknologi/e-helse
Forsker e-helse

Prosentvis
bidrag
47%
23%
6%
6%
12%
6%
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Avtalen punkt 3.7 Bruk av underleverandør
Oppdragstakers godkjente underleverandører:
Total Underleverandør 779 650,Navn

organisasjonsnummer

leveranseområde

Elin Johnsen

KVALUT-UNN

Forsker sosiolog

Ekstern

Reservert to eksperter
anbefalt av Dir. for e-helse

Farmakologi inklusive
erfaring med multidose
ca 400 timer

SUM

prosentvise
bidrag
400 timer til en
verdi av
344 000,-.
436 650,779 650,-
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Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers
ytelser skal fremgå her. De samlede priser og sluttvederlag skal fremkomme av bilag 5.
Vederlag
Totalbudsjett: 3 351 400,Budsjett for 2016: 765 250,- + 779 650,- + 350 000 (drift) = 1 894 900,Budsjett for 2017: 1 456 500,-.
Timepris NSE 2016
Valuta

Beløp

Pris per time

900,775,530,1125,1125,1110

ekskl. mva

NOK

765 250,-

Mva ……%
Totalpris per time

inkl. mva

Estimat for antall timer totalt for NSE: 850
Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat med mer enn 10 %
<Dersom Oppdragstaker overskrider sitt estimerte antall timer med mer enn 10 %, skal det her
spesifiseres hvilken reduksjon i timebetalingen som gjør seg gjeldende for alle timer som påløper
utover overskridelsen på 10 %>
Utlegg
I tillegg til avtalt vederlag skal Oppdragsgiver refundere Oppdragstakers dokumenterte utlegg til:
Eksterne samarbeidspartnere
Elin Johnsen timepris 860,- NOK, 400 t, totalt 344 000,-NOK.
Eksperter anbefalt fra Dir. for e-helse, reservert NOK 436 650,-.
Reiser i forbindelse med nødvendige møter/presentasjoner/workshops/intervjuer/fokusgrupper
og annen drift: 350 000,- NOK.
Utlegg totalt kr. 1 129 650,Reisetid
For reisetid gjelder de overenskomster som til enhver tid er forhandlet med
arbeidstakerorganisasjonene.
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Mer og bedre bruk av kjernejournal: faktorer som hemmer og
fremmer bruk av e-helse

Overordnet mål:
Økt pasientsikkerhet.
Effektmål for oppdraget:

Kunnskap om faktorer som hemmer og fremmer innføring og bruk av e-helse
Kunnskap om bruk av kjernejournal blant ulike brukergrupper i Norge som kan brukes
i den videre utviklingen av tiltak knyttet til løsningen.

Bakgrunn
Kjernejournal er ny elektronisk løsning for helsevesenet, utviklet av Direktoratet for e-helse.
Kjernejournal gir helsepersonell tilgang til livsviktig og oppdatert informasjon om pasienten for å
redusere risikoen for feil behandling og forebygge uønskede hendelser. Spesielt ved akuttinnleggelser
er det viktig at helsepersonell har tilgang til opplysninger om pasientens legemiddelbruk, allergier og
andre kritiske tilstander. Det overordnede formål med kjernejournal er økt pasientsikkerhet.
Kjernejournal er tilgjengelig for fastleger, legevakter, AMK-sentraler og sykehus. Innbyggerne har
tilgang til sin kjernejournal via helsenorge.no. Totalt har 2,8 millioner innbyggere nå kjernejournal, og
den skal være landsdekkende i løpet av 2017.
Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal, Helsedirektoratet 2010:
Elektronisk samhandling i helsesektoren preges av fragmentert aktørbilde og store ulikheter i
hvordan informasjon om pasienter struktureres, behandles og deles. Dette fører til at
informasjon om pasienten ofte ikke er tilgjengelig for helsepersonell når det er behov for det.
Kjernejournal skal sammenstille vesentlige helseopplysninger om pasientene og gjøre disse
tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov på tvers av foretaksgrenser og
forvaltningsnivå, samt for borgeren.

Fra Stortingsproposisjon 89L (2011-2012):
Tilgang til livsviktig og kritisk informasjon om pasienten kan redusere risikoen for feil
behandling og forebygge uønskede hendelser, som utilsiktet forlenget lidelse, forringet
behandlingsresultat, skade eller dødsfall.
Innføring av kjernejournal dreier seg om å innføre et nytt elektronisk verktøy/oppslagsverk som er
antatt å være nyttig for helsepersonell. Det er første gang helseopplysninger om den enkelte pasient
deles på tvers av virksomheter og nivåer i helsetjenesten, og første gang pasienten selv har tilgang til å
lese og registrere egen informasjon. Det er også første gang kritisk informasjon registreres på en
strukturert måte (ny nasjonal standard som er godt tatt i mot av helsepersonell)
For at kjernejournal skal bidra til økt pasientsikkerhet er man avhengig av både at den brukes av
helsepersonell samt av at leger registrerer kritisk informasjon hos aktuelle pasienter. Styringsdata fra
Direktorat for e-helse viser at til tross for at det er informert om kjernejournal, gitt opplæring, vedtatt å
bruke kjernejournal og at bruk er beskrevet i prosedyrer, blir kjernejournal i mindre grad enn forventet
tatt i bruk av helsepersonell.
1
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Nærmere om oppdraget
Oppdraget skal gi kunnskap om faktorer som hemmer og fremmer innføring og bruk av e-helse,
generelt, og kjernejournal spesielt. Studien skal vurdere et bredt sett av mulige påvirkningsfaktorer,
eksempelvis organisatoriske (tidspress, informasjonsoverflod, insentiver, ledelses fokus, opplæring,
mm), funksjonelle og teknologiske (manglende opplevd nytteverdi, integrasjon og pålogging, mm).
Studien skal ha hovedfokus på helsepersonell (leger, farmasøyter, sykepleiere) som brukere av
løsningen, men skal også vurdere pasientens opplevelser og potensielle rolle som endringsagent.
Prosjektplan
Metode og tilnærming
Kunnskapsoppsummering: Identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer innføring og
bruk av e-helse blant helsefaglig personell.
Internasjonal kartlegging: Erfaringer med innføring og bruk av kjernejournal løsninger i andre land.
Kvalitativ studie basert på eksempelvis intervjuer/fokusgrupper/observasjon: Studere bruk/ikke bruk
blant helsepersonell for å identifisere hvilke faktorer som påvirker bruk av kjernejournal i ulike
organisatoriske kontekster i Norge.
Brukerstudien skal si noe om nasjonal status og utviklingstrekk. Utvalg og lokasjon for studien skal
avtales nærmere med Avdeling Innføring, Direktorat for e-helse.
Kompetansekrav
Kunnskapsoppsummeringen
Søk i databaser med vitenskapelige publikasjoner
Internettbasert søk og spørring i sentrale forsknings og kunnskapsmiljø for å identifisere
relevant litteratur/studier
Utvalg av litteratur/studier som er relevante/overførbare til norske forhold
Vurdering av relevans/overførbarhet
Brukerstudie
Det er behov for solid forsknings- eller praksisbasert kunnskap og erfaring fra helse- og
omsorgssektoren og forståelse av prosesser knyttet til bruk av teknologi i helsefaglig praksis.
Kartleggingen av internasjonale erfaringer
Som minimum utreder kompetanse med erfaring fra lignende kartlegginger og god kjennskap
til bruk av e-helse i andre land.
Medvirkning
Prosjektet skal utføres i tett samarbeid med Direktorat for e-helse, Avdeling Innføring.
Tids- og leveranseplan
Utvikles i samarbeid med NSE.

2

Bilag 2 Oppdragstakers spesifikasjon av Oppdraget

13. Mer og bedre bruk av kjernejournal. Faktorer som hemmer og fremmer bruk av ehelse
Operasjonalisering av tema og problemstillinger
Det overordnede målet for oppdraget er økt pasientsikkerhet.
NSE synes oppdraget er spennende og relevant. Som skissert vil vi komme tilbake til tids og
leveranseplan.
Beskrivelse av kompetansebehov:
Prosjektet ledes av forsker med doktorgrad i sosiologi. Gruppen ellers er tverrfaglig.

Plan for gjennomføring og leveranseplan

Estimert budsjett

Tentativ tidsplan
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Bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer
bruk av e-helse
Fremdriftsplan for Oppdraget:

Milepæl 1: Workshop 14. juni 2016, Tromsø. Arrangeres av NSE.
Formål: Bli kjent og skape entusiasme for kjernejournal-oppdraget. Direktoratet for
e-helse presenterer kjernejournal, og gjennomføring av de planlagte studiene
diskuteres.
Deltagere: Direktoratet for e-helse (2 personer), NSE (6 personer) og ekstern partner
(Eirin Rødset, prosjektleder for innføring av kjernejournal i Helse Nord).
Milepæl 2: Rekruttering av informanter til studien. Rekruttering av leger med ulik
organisatorisk tilhørighet til kvalitative intervjuer er et suksesskriterium for studien
beskrevet som milepæl 3; originalartikkel/kronikk. Den planlagte
rekrutteringsprosessen er også beskrevet under milepæl 3.
Milepæl 3: Originalartikkel/kronikk (sendes Tidsskrift for Den norske legeforening
for vurdering).
Mål: Synliggjøre legers erfaringer med kjernejournal. En kvalitativ dybdestudie som
skal belyse legers erfaringer med kjernejournal. Tentativ tittel: «Er kjernejournal
nyttig? En kvalitativ analyse av legers erfaringer med kjernejournal».
Metode: Studien foregår i Trondheim, som er valgt siden de har lengst erfaring med
kjernejournal. Forskningsfokuset er på legers erfaringer med kjernejournal i
spesialisthelsetjenesten, ved legekontor i kommunen og ved øyeblikkelig helsehjelp i
kommunen. Det skal gjøres empiriske undersøkelser ved:
i) St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, ii) Fastlegekontor i
Trondheim kommune og iii) Legevakten i Trondheim. Rekruttering av informanter og
kvalitative dybdeintervjuer skal gjøres på følgende måte:
i)
St. Olavs Hospital: Direktoratet for e-helse bidrar med kontaktinformasjon til
forskningsdirektør ved St. Olav Hospital. NSE kontakter forskningsdirektøren
for å forankre og sikre lederstøtte til studien, og diskutere hvordan St. Olav
kan bidra til rekruttering av leger til intervju. Vi rekrutterer tilfeldig ca. 10
leger til intervju fra en avdeling der kjernejournal har vært tilgjengelig lenge.
NSE avtaler og gjennomfører kvalitative dybdeintervjuer personlig.
ii)
Fastleger ved legekontor i Trondheim kommune. Med utgangpunkt i de 39
legekontorene i Trondheim kommune gjør NSE et tilfeldig uttrekk av 10
legekontor, og kontakter disse. Direktoratet for e-helse vil bidra med
kontaktinformasjon til legekontorene. NSE ringer legekontor fra det tilfeldige
uttrekket for å rekruttere informanter. Vi planlegger å gjøre ca. 10 kvalitative
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iii)

dybdeintervjuer med fastleger fra ulike legekontor. NSE avtaler intervjuer, og
intervjuer leger personlig.
Legevakten i Trondheim: Direktoratet for e-helse bidrar med
kontaktinformasjon til legevakten. NSE kontakter sjef og /eller sjefslegen ved
legevakten for å forankre studien hos ledelsen, og for å diskutere rekruttering
av informanter til dybdeintervju blant fast ansatte leger. Rekrutteringen skal
være så tilfeldig som mulig (for eksempel de som er på vakt i et gitt tidsrom).
NSE intervjuer ca. 5 leger personlig.

Vi anslår samlet antall intervjuer fra de 3 arenaene til 25-30 leger, og etterstreber
samme (prosentvis) representasjon ved de tre arenaene.
Intervjueguide utarbeides i samarbeid mellom Direktoratet for e-helse og NSE. Tom
Erik Brauer og Bjørn Magne Slinde i Direktoratet for e-helse, som ringer rundt til
legekontor for å bistå dem med å komme i gang med kjernejournal, vil være
informanter i arbeidet med intervjueguide.
Studien suppleres med systematisert informasjon hentet fra Tom Erik Brauer og
Bjørn Magne Slinde sine ringerunder. Direktoratet for e-helse og NSE utarbeider
relevante kategorier for mottatte svar til bruk ved ringerundene. Dette kan
systematiseres for å identifisere hemmende og fremmende faktorer for bruk av
kjernejournal.
NSE utarbeider artikkel/kronikk tilpasset Tidsskrift for Den norske legeforening.
Suksesskriterier: Rekruttering av informanter ansees som flaskehalsen i studien.
Oppstart umiddelbart. Datainnsamlingen skal ferdigstilles innen 1. november 2016 og
analyseres langsgående. Artikkel sendes til vurdering innen 15. 02. 2017.
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Milepæl 3 (2016/2017)
Kontakte St. Olav
Kontakte legevakta i
Trondheim
Kontakte fastleger i
Trondheim
Utarbeide intervjueguide
og gjennomføre
pilotintervju Skansen
legekontor Tromsø
Utforske bruk av
informasjon ervervet i
ringerunder til fastleger
Datainnsamling/intervju
Analyse
Skrive kronikk/artikkel for
TIDS NOR L
Ferdigstilling/tilpassing til
TIDS NOR L /andre
Dialog/jevnlige møter
mellom Direktoratet for ehelse og NSE

jun
X
X

jul

aug

sep okt

nov

des jan

feb

X
X

X

X

x

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Milepæl 4: Kartleggingsrapport om hvordan kjernejournal ble innført i
spesialisthelsetjenesten i de ulike helseregionene.
Mål: Kartlegge eventuelle organisatoriske mønster/variasjoner i hvordan
kjernejournal er blitt innført i de ulike RHF/HF, og hva som kan læres av dette for den
videre innføringen. Spesielt: Hva har prosjektledelsen i RHF/HF gjort for å fremme
bruk av kjernejournal, og hva ser de på som de viktigste hemmende faktorene for
innføring av kjernejournal?
Metode:
Direktoratet for e-helse skaffer kontaktinformasjon til de regionale og de lokale
prosjektlederne i alle helseregionene. NSE kontakter prosjektlederne for å
forankre studien i ledelsen, og rekruttere prosjektlederne som informanter til en
intervjuundersøkelse. NSE avtaler intervju og intervjuer alle prosjektlederne i de 4
RHF’ene. NSE intervjuer også et utvalg prosjektledere ved HF’ene for å kartlegge
eventuelle mønster/variasjoner i hvordan kjernejournal er innført, og hva som
kan læres av dette for den videre innføringen (tentativt 2 informanter fra ulike HF
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i de tre minste RHF’ene og 3 informanter fra ulike HF i Helse Sørøst). Samlet sett
minst 13 informanter.
NSE leverer rapport til Direktoratet for e-helse innen 1. desember 2016. Oppstart:
umiddelbart.
Milepæl 4 (2016)
Kontakte informanter
(prosjektlederne i RHF/HF)
Utarbeide intervjueguide og
avtale tidspunkt
Utforske bruk av informasjon
ervervet i ringerunder til fastleger
Datainnsamling/intervju
Analyse
Skrive rapport
Dialog/jevnlige møter mellom
Direktoratet for e-helse og NSE
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X
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X
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Milepæl 5: Vitenskapelig artikkel basert på en kvalitetsvurdert systematisk oversikt
av faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse blant leger.
Oppstart Q1 2017, ferdigstilles av NSE ila 2017. Forutsetter finansiering for 2017, dvs
at dette blir prioritert av Direktoratet for e-helse og Nasjonalt e-helsestyre for
videreføring i 2017.
Studiet skal inneholde en oppsummering av nasjonal og internasjonal forskning på
praksisendring hos leger ved bruk av e-helse. Det er et ønske fra NSE om å bruke
Kunnskapssenteret for datainnsamling av relevant litteratur.
Leveransen er ikke ferdig utarbeidet. Studiefokus må spisses.
Øvrige leveranser for 2017 vil spesifiseres senere. Blant annet kan det være aktuelt å
undersøke hva som er forventet forekomst av kritisk informasjon som skal registreres i
kjernejournal.
Krav fra E-helse til bruk av spesifikk metode:
Vitenskapelig holdbar metode for kvalitativ undersøkelse, med tilstrekkelig antall
respondenter.
Godkjente underleverandører skal angis her.
NSE foreslår å bruke Kunnskapssenteret for en systematisk utvalg av vitenskapelige artikler.
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Kvalitetssikring av leveranser avtales her sammen med mekanismer for kontroll med
prosjekt, leveranser og publikasjoner fra oppdragene.
Kontroll med prosjekt: NSE rapporterer månedlig til Direktoratet for e-helse om fremdrift og
ressursbruk.
Leveranser og publikasjoner:
Workshop i Tromsø 14. juni 2016
Manuskript sendt til Tidsskrift for Den norske legeforening til vurdering for
vitenskapelige publikasjon (2017)
Rapport over undersøkelse av hvordan kjernejournal ble innført i de ulike
helseregionene sendt til Direktoratet for e-helse 1. desember 2016
Manuskript sendt til vurdering hos Tidsskrift for Den norske legeforening eller
internasjonalt tidsskrift (2017)
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Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av
e-helse
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.
Se også overordnet Samarbeidsavtale mellom partene for en helhetlig beskrivelse av styringsmodell.
Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter:
Bemyndiget representant for partene:
For Oppdragsgiver:
Navn Nina Refsum
Tittel
Adresse
Telefon
E-post nina.refsum@ehelse.no
For Oppdragstaker:
Navn Monika Alise Johansen
Tittel Avdelingsleder
Adresse Postboks 35, 9038 Tromsø
Telefon 90684407
E-post Monika.Alise.Johansen@telemed.no
Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 30
virkedager i forkant.
Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell
Totalt antall timer: 1370
Oppdragstakers nøkkelpersonell:
Navn

Stilling

Kompetanseområde

Kari Dyb

<prosjektleder>

Gunnar Ellingsen
Nils Kolstrup

<forsker>
<forsker>

Line Lundvoll
Warth
Ellen Arntzen

forsker

Hemmende og fremmende
faktorer for
helsepersonells bruk av ehelse
Journalsystemer
Klinisk erfaring,
allmennlege
Helsepersonells bruk av ehelse
Administrasjon og praktisk
prosjektarbeid

Praktisk/administrativ
rådgiver

Prosentvis
bidrag
34 %

6%
24%
25%
11%
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Avtalen punkt 3.7 Bruk av underleverandør
Direktoratet for e-helse og NSE har diskutert bruk av underleverandører, men finner det ikke
formålstjenlig i 2016, underleverandører er imidlertid ønskelig for 2017.
Oppdragstakers godkjente underleverandører:
Navn

organisasjonsnummer

leveranseområde

prosentvise
bidrag
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Bruk av kjernejournal: faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers
ytelser skal fremgå her. De samlede priser og sluttvederlag skal fremkomme av bilag 5.
Vederlag
Totalbudsjett: 2 750 500,- NOK
Budsjett for 2016: 1 640 500,- NOK. Budsjett for 2017: 1110.000,- NOK.
Timepris
Totalt antall timer NSE 2016: 1370
Pris per time

900,1125,1125,900,665,Mva ……%
Totalpris per time

Valuta

Beløp

NOK

1290 500

ekskl. mva

inkl. mva

Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat med mer enn 10 %
<Dersom Oppdragstaker overskrider sitt estimerte antall timer med mer enn 10 %, skal det her
spesifiseres hvilken reduksjon i timebetalingen som gjør seg gjeldende for alle timer som påløper
utover overskridelsen på 10 %>
Utlegg
I tillegg til avtalt vederlag skal Oppdragsgiver refundere Oppdragstakers dokumenterte utlegg til:
Eksterne samarbeidspartnere
Reiser i forbindelse med nødvendige møter/presentasjoner/workshops/intervjuer/fokusgrupper
Utlegg totalt kr. 350 000,Reisetid
For reisetid gjelder de overenskomster som p.t er forhandlet med arbeidstakerorganisasjonene.
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Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi
Oppdraget er todelt, men vi ønsker én sluttleveranse.
DEL 1
Overordnet mål
Bidra til kunnskapsbaserte nasjonale prioriteringer og føringer på det velferdsteknologiske området
ved å få frem en oversikt over mangfoldet av teknologiske løsninger og avdekke gode erfaringer fra
utprøvinger utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
Effektmål for oppdraget:
-

-

Gi en oversikt over velferdsteknologiske løsninger som er prøvd ut og effekten av disse
Gi en oversikt over de organisatoriske rammer som velferdsteknologiske løsninger er prøvd ut
innenfor og de organisatoriske og strukturelle effekter velferdsteknologiske løsninger og
produkter har gitt.
Bidra med beslutningsgrunnlag for nasjonale anbefalinger i Norge.
Gi et kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger og prioriteringer for Nasjonalt
velferdsteknologiprogram.

Nærmere om oppdraget
Nasjonalt velferdsteknologiprogram har behov for bedre oversikt i et stadig utviklende marked og
ønsker derfor en kunnskapsoppsummering/oversikt over erfaring og nytteverdi fra
velferdsteknologiske utprøvinger i Norge og utland. Det finnes ingen slik oversikt over utprøvinger
som er gjort utenfor rammen av programmet p.t. Bedre innsikt i mulighetsrommet vil understøtte
kunnskapsbaserte og informerte valg om hvilke løsninger vi bør prøve, videreutvikle og anbefale i
neste omgang. Hva sier andres erfaringer om hva som har fungert og ikke?
Sentralt: Avdekke hva som prøves ut av velferdsteknologiske løsninger og produkter i de land som
studien omfatter. Herunder å avdekke effekter ved bruk av velferdsteknologi og organisatoriske
rammer for utprøvingene.
Avgrensning:
-

Land: NSE gjør en vurdering av hvilke land som skal inkluderes og kommer med et begrunnet
forslag i sin spesifisering av oppdraget.
Trygghets- og mestringsskapende teknologier.
Primært ute etter effekter som viser bedre ressursutnyttelse (økonomisk gevinst) eller økt
kvalitet på tjenesten (for bruker, pårørende og/eller helsepersonell).
Prosjekt i både offentlig og privat regi kan være interessant
(Listen er ikke uttømmende)

I Norge benyttes definisjonen av velferdsteknologi slik den fremkommer i NOU 2011:11 «Innovasjon
i omsorg» og vi forholder oss til denne. Internasjonalt benyttes begrep som telecare, telehealth, mhealth, m-care, telemedicine, personal connected health mv. for delområder innenfor NOU 2011:11 sin
definisjon av velferdsteknologi. Vi forsøker å begrense oppsummeringen til utprøvinger av trygghetsog mestringsskapende teknologier.
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Andre søkeord: velferdsteknologi, telecare, telehealth, technology enabled care (TEC), assistive
technology, personal connected health, personal connected care, gerontechnology, sundhetsteknologi,
care at distance m.m.

DEL 2
A:
Overordnet mål
Bidra med kunnskap slik at Nasjonalt Velferdsteknologiprogram kan gjøre en informert vurdering av
vår nasjonale strategi, organisering og tilnærming til innføring av velferdsteknologi – er dagens
tilnærming optimal eller bør vi gjøre endringer?
Effektmål:
-

Økt forståelse for egen og andre lands tilnærming velferdsteknologi.

Nærmere om oppdraget
Oppdraget innebærer å studere andre lands tilnærming til velferdsteknologi på nasjonalt nivå og lage
en oversikt over deres strategiske, organisatoriske og politiske tilnærminger til innføring og spredning
av velferdsteknologi, herunder også arkitektur og standardisering for innsamling, lagring og
tilgjengeliggjøring av data generert av velferdsteknologi. Relevante initiativ på overnasjonalt nivå
(EU, Nordisk ministerråd mv.) bør også inkluderes.
Dette innebærer:
Innføring: Hvordan har andre land gått frem for innføring av velferdsteknologi i Helse- og
omsorgstjenesten (eller tilsvarende tjeneste)? Se på offentlig organisering, tiltak på ulike
styringsnivå – nasjonalt, regionalt, kommunalt.
Nasjonal styring:
o Har andre land nasjonale program og fungerer de etter intensjonen?
o Hvilke andre tiltak satses det på?
o (Hvilke land har ikke organisering på nasjonalt nivå?)
Samarbeid med interessenter og næringsliv:
o Hvilke markedsstimulerende insentiv har andre land?
o Hvordan samarbeider andre med leverandørmarkedet?
o Hvordan legges det til rette for samarbeid med private helseaktører (offentlig-privat
samarbeid)?
o Hvordan sikres representativitet og innspill fra frivillig-, bruker- og
pasientorganisasjoner?
Spredning:
o Hvordan har - eller planlegger - andre land arbeidet med spredning av
velferdsteknologi nasjonalt? (skalering/utrulling)
o Har andre en spredningsstrategi?
o Tiltak for å øke innbyggere og tjenestens kompetanse om og kjennskap til
velferdsteknologi?
Teknisk arkitektur: Hvordan har andre land løst innsamling, lagring og tilgjengeliggjøring av
data fra velferdsteknologi (se utdyping under punkt B)?
2
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Avgrensing:
Listen er ikke uttømmende og er ment som utgangspunkt for videre diskusjon om hva oppdraget kan
inneholde og hva som faktisk er mulig å innhente informasjon om og sammenligne på tvers av
landegrenser. Vi ønsker at NSE gjør en vurdering av dette i sin spesifisering av oppdraget og kommer
med et begrunnet forslag. De må også gjøre en begrunnet vurdering av hvilke land det er relevant å
inkludere.
Mulige andre effekter: tjenesteforskyving mellom nivå (jf. Samhandlingsreformens målsettinger),
rekruttering av helsepersonell, effekter på arbeidsdelingen mellom grupper av helsepersonell ved
arbeidsgliding og etablering av nye grupper helsepersonell.
B:
Under studiet av andre lands tilnærming, ønsker vi at NSE også inkluderer hvordan andre land har løst
innsamling, lagring og deling av data fra velferdsteknologi (arkitektur), herunder:
-

-

Responssentertjenester: Mottak av data fra teknologi i private hjem.
Lagring av data (kommunale/regionale lagringsenheter/nasjonal lagringsenhet, sky-basert
lagring osv.).
Hvem har tilgang til hvilke data?
Hvilke deler av arkitekturen for velferdsteknologi er nasjonal og hvilke deler er basert på et
fungerende leverandørmarked?
Hvordan skape et økosystem for velferdsteknologi-applikasjoner der plattformen sikrer at
ulike leverandører kan levere deler av en tjeneste, men samtidig sikre at data kan deles?
Hva er andre lands erfaringer med integrasjon mot EPJ-system? Er lagring av
velferdsteknologiske data en del av EPJ-system eller ligger det utenfor? Hvilke trender ser vi
innenfor databehandling, men også produktutvikling der det åpnes for integrasjon mellom
EPJ-systemer og velferdsteknologiløsninger?
Visualiseringsmetoder for velferdsteknologiske data, hvilke applikasjoner og sammenstilling
av data trenger ulike grupper av helsepersonell i sin oppfølging av brukerne?

Prosjektplan
Metode, tilnærming og kompetansekrav
Kartlegging av forsknings- og kunnskapsmiljøer og pågående prosjekter.
Søk i databaser med vitenskapelige publikasjoner.
Internettbasert søk og spørring i sentrale forsknings og kunnskapsmiljø for å identifisere
relevante prosjekt.
Dokumentanalyse.
Del 2: Dokumentanalyse og mulig intervju med nasjonale nøkkelaktører i andre land for å
avdekke tilnærming, strategier osv.
Det vil være behov for utrednings og analysekapasitet på oppdraget som har erfaring med søk i
databaser og som har internasjonalt nettverk på området.
Medvirkning
Direktorat for e-helse:
- Det vil være behov for samarbeid med Nasjonalt velferdsteknologiprogram for å identifisere
kunnskapsbehov og videre avgrensning av oppdraget.
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Tids- og leveranseplan
Vi ønsker tilbakemelding fra NSE på hva de anser som er mulig tidshorisont og leveranse på dette
oppdraget. For oss er dette et uløst behov som vil styrke de valg vi tar fremover.
Vi planlegger å komme med nye teknologianbefalinger basert på prosjekt i regi av programmet ved
utgangen av 2017, men ser at realistisk tidshorisont for dette oppdraget trolig vil strekke seg utover
dette. Verdien av 2B er størst i Q3 2016 og en mulig prioritering i oppdraget kan være aktuelt.
Q3 2016: Om standardisering og behandling av data
Q1 2017: Leveranse på hele oppdraget
Leveranse: To delrapporter, en helhetlig sluttrapport, foiler til å presentere funn (også underveis).
Arrangere seminar for å diskutere resultat.
Vurdere og anbefale et indikatorsett på velferdsteknologiområde som kan inngå i nasjonal ehelsemonitor. Kobles på arbeid internt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
Kvalitetssikring
NSE beskriver tilnærming til løsning av oppdraget med forslag til metode, utvalg, avgrensninger mm.
og sender oppdragsgiver for vurdering og godkjennelse.
Formidling og tilgjengeliggjøring
Vi anser en slik kunnskapsoppsummering for å være relevant for alle aktører innen feltet og vil gå ut
med en bred formidling og tilgjengeliggjøring av resultater. Som et minimum skal resultatet
presenteres for Nasjonalt velferdsteknologiprogram. I tillegg kan det bli aktuelt at NSE får i oppdrag å
arrangere et seminar for sentrale interessegrupper der kunnskapsgrunnlaget og hvilke implikasjoner de
ser opp mot nasjonal strategi legges frem til diskusjon.
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8. Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi
Operasjonalisering av tema og problemstillinger
Målet med oppdraget er å bidra til kunnskapsbaserte nasjonale prioriteringer g føringer på det
velferdsteknologiske området ved å få frem en oversikt over mangfoldet av teknologiske løsninger og
avdekke gode erfaringer fra utprøvinger utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
Spesifisering av oppdraget:
Del A og B: Vi anser det som mulig å innhente den informasjonen som er foreslått på tvers av flere
land, deriblant land som Finland, Danmark, Sverige, Nederland, Scotland og Spania. NSE har allerede
et samarbeid med aktører fra disse landene innenfor denne problematikken, i tillegg til gode
kontakter innenfor ulike EU-prosjekt med fokus på velferdsteknologi. Vi foreslår å arrangere en
workshop i forbindelse med ETC 2016.

Beskrivelse av kompetansebehov:
Tverrfaglig kompetanse (helse, organisasjon, teknologi). Utreder som prosjektleder. Prosjektgruppa
skal bestå av et knippe seniorforskere og professorer.
I tillegg til egen kompetanse vil vi nyttiggjøre kompetanse fra følgende samarbeidspartnere:
Nasjonalt: Sintef.
Internasjonalt: Finland, Danmark, Sverige, Nederland, Scotland, Barcelona Mobile World, WHO
velferdsteknologiprogram (BeHealthyBeMobile).

Plan for gjennomføring og leveranseplan

Estimert budsjett

2 016
Type kostnad
Q1
Lønn - lønsskostnader NSE
0
Drift - Kjøp av tjenester samarbeidspartnere 0
Drift - Reiser, utstyr m.m.
62 500
Sum kostnader i kr.
62 500
Tentativ tidsplan
Ingen kommentarer til den foreslåtte tidsplanen.

Q2
395 375
0
62 500
457 875

Q3
679 750
259 000
62 500
1 001 250

Q4
Total i kr.
679 750 1 754 875
34 000
293 000
62 500
250 000
776 250 2 297 875
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Prosjekt- og fremdriftsplan: Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi
1. Oppdragsgivers mål og beskrivelse av oppdraget
Oppdraget er todelt og oppdragsgiver har i Bilag 1 formulert følgende mål for oppdraget:
DEL 1
Overordnet mål
Bidra til kunnskapsbaserte nasjonale prioriteringer og føringer på det velferdsteknologiske området
ved å få frem en oversikt over mangfoldet av teknologiske løsninger og avdekke gode erfaringer fra
utprøvinger utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
Effektmål
Gi en oversikt over velferdsteknologiske løsninger som er prøvd ut og effekten av disse
Gi en oversikt over de organisatoriske rammer som velferdsteknologiske løsninger er prøvd ut
innenfor og de organisatoriske og strukturelle effekter velferdsteknologiske løsninger og
produkter har gitt.
Bidra med beslutningsgrunnlag for nasjonale anbefalinger i Norge.
Gi et kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger og prioriteringer for Nasjonalt
velferdsteknologiprogram.

DEL 2 - A og B
Overordnet mål
Bidra med kunnskap slik at Nasjonalt Velferdsteknologiprogram kan gjøre en informert
vurdering av vår nasjonale strategi, organisering og tilnærming til innføring av
velferdsteknologi – er dagens tilnærming optimal eller bør vi gjøre endringer?
Effektmål:
- Økt forståelse for egen og andre lands tilnærming velferdsteknologi.
Spesifikasjon og avgrensning av oppdraget er beskrevet i bilag1. I kapittel 2 gis en beskrivelse
av operasjonaliseringen av oppdraget og metodevalg.
2. Operasjonalisering av oppdraget og metodevalg
Oppdragets del 1 handler om å fremskaffe en oversikt over utprøvinger innen trygghets- og
mestringsskapende teknologier utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologi program, både
i Norge og andre land. Oversikten vil inkludere eksempler på utprøvinger som viser til gode
erfaringer definert i denne sammenheng som effekter knyttet til bedre ressursutnyttelse
(økonomisk gevinst) og økt kvalitet på tjenesten (for bruker, pårørende og/eller
helsepersonell). Det vil videre gis en oversikt over organisatoriske rammer (f.eks. kommunal,
privat, sykehusutprøving), så vel som organisatoriske og strukturelle effekter (på institusjonseller regionsnivå, f.eks. tjenesteforskyvning mellom nivå jf. Samhandlingsreformens
målsetninger; rekruttering av helsepersonell osv). Hovedfokuset for utvalget vil være på
utprøvinger i primærhelsetjenesten. Metoden i dette arbeidet er kartlegging av
forskningsmiljø, søk i databaser, internettsøk og dokumentanalyser. Resultatene av Del 1 vil
skriftlig-gjøres i form av notater, delrapporter og PPT-foiler som presenterer funn.
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NSE har forstått det slik at Nasjonalt Velferdsteknologiprogram har behov for å få økt
forståelse for egen og andre lands tilnærming til velferdsteknologi på et nasjonalt
styringsnivå, for å kunne si noe om dagens tilnærming er en optimal løsning eller om man bør
gjøre endringer. Oppdragets Del 2 A og B handler om å bidra med kunnskap slik at Nasjonalt
Velferdsteknologiprogram kan gjøre en informert vurdering av deres nasjonale strategi,
organisering og tilnærming til innføring av velferdsteknologi. NSE vil starte med å utarbeide
en begrunnet vurdering av hvilke 4-5 land det er relevant å inkludere. Underveis i arbeidet vil
NSE gjøre en vurdering om å utvide med flere land (2-3) dersom det er ressurser/kapasitet.
NSE har et kunnskapsgrunnlag gjennom sin deltakelse i innhenting av internasjonale
erfaringer ifm med utredningen av «Én innbygger, én journal». Med dette har NSE et godt
grunnlag for å si hva som faktisk er mulig å innhente av informasjon fra andre land. Denne
rapporten vil kunne danne et godt utgangspunkt for å velge land. Innhenting av informasjon
fra landene har vist seg som tidkrevende, både når det gjelder språk og hva som faktisk er
offentlig tilgjengelig via elektroniske media. Nettverk og kontaktpersoner er avgjørende for å
få tak i relevant informasjon. Her vil Direktoratet for e-helse og NSEs nettverk dannet i
ovennevnt arbeid kunne forenkle arbeidet med informasjonstilgang. Innhenting av
informasjon og kunnskap om relevante utprøvinger utenfor og i Norge vil foretas gjennom en
tilnærming til forsknings- og kunnskapsmiljøer herunder Nordisk Ministerråd, Sintef og
andre, samt gjennomgang av dokumenter. Leveransene vil være 1. et notat med en begrunnet
vurdering av hvilke 4-5 land det er relevant å inkludere, 2. en delrapport med sammenfatting
og analyse av landenes tilnærminger til velferdsteknologi (opplisting av elementene for
landenes tilnærminger er gjengitt i bilag1 s.2 og i milepælsplanen (MP6).
Del 2B fokuserer på hvordan andre land (4-5 utvalgte, se ovenfor) har løst innsamling, lagring
og deling av data fra velferdsteknologi (arkitektur). Kontakt med arkitektur- og
standardiseringsteamet i Velferdsteknologiprogrammet planlegges og sees som avgjørende for
at Del 2B skal kunne ivaretas slik det er ønsket av oppdragsgiver. Leveransen er en delrapport
om andre lands innsamling, lagring og deling av data fra velferdsteknologi (arkitektur).
Gjennom et notat med anbefalinger vil NSE svare ut både overordnet mål i Del 2A og B og
effektmål.
Oppdragsdokumentet (bilag1) inkluderer i tillegg til delmålene et ønske om at NSE skal
vurdere og anbefale et indikatorsett på velferdsteknologiområde som kan inngå i nasjonal ehelsemonitor. Dette har vi valgt å synliggjøre i en Del 3 med egen leveranse.
Oppdraget avsluttes innen Q1 2017.

3. Milepælsplan, tidslinjer og leveranser
Milepælplan, tidslinjer og leveranser er satt opp i eget Excel ark. Tidslinjen inkluderer
responstiden fra oppdragsgiveren.

4. Samarbeid
NSE vil videre ha jevnlig dialog og samarbeid med oppdragsgiver, ved regelmessige møter og
rapporteringspunkter.

Bilag 3: Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi, UK 16.05.16

5. Rapportering
NSE vil levere seks notater, tre delrapporter, en helhetlig sluttrapport, foiler til å presentere
funn (også underveis). NSE vil arrangere et seminar for sentrale interessegrupper der
kunnskapsgrunnlaget og hvilke implikasjoner vi ser opp mot nasjonal strategi legges frem til
diskusjon.
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Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.
Se også overordnet Samarbeidsavtale mellom partene for en helhetlig beskrivelse av styringsmodell.
Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter:
Bemyndiget representant for partene:
For Oppdragsgiver: <Forskningskoordinator>
Navn Juni B. Melting
Tittel Rådgiver/forskningskoordinator
Adresse Verkstedveien 1, 0277 Oslo
Telefon 91594128
E-post juni.melting@helsedir.no
For Oppdragstaker: <Avdelingsleder>
Navn Siri Bjørvig
Tittel Avdelingsleder
Adresse Postboks 35, 9038 Tromsø
Telefon 97164725
E-post siri.bjorvig@telemed.no
Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 30
virkedager i forkant.
Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell
Oppdragstakers nøkkelpersonell:
Navn

Stilling

Kompetanseområde

Undine Knarvik

Prosjektleder/Utreder

Per Atle
Bakkevold
Eirik Årsand

Utreder

Artur Serrano

Sjefsforsker

Kartlegginger,
utredninger,
prosessledelse
Teknologi, standarder,
arkitektur
Teknologi, trender,
mHelse,
brukerinnvolvering
Teknologi, trender,
velferdsteknologi

Nyansatt

Utreder

Sjefsforsker

Avtalen punkt 3.7 Bruk av underleverandør

Prosentvis
bidrag
30%
30%
10%
10%
20%
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Oppdragstakers godkjente underleverandører:
Navn
SINTEF

organisasjonsnummer

leveranseområde
Innhold
workshop/kartlegginger

prosentvise
bidrag
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Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers
ytelser skal fremgå her. De samlede priser og sluttvederlag skal fremkomme av bilag 5.
Vederlag
2 066 822,Timepris
Priskategorier per time

775,850
900,1100,1125,-

Valuta

Beløp

NOK

1 676 822

Mva ……%
Totalpris per time

ekskl. mva

inkl. mva

Estimat for antall timer totalt: 1955
Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat med mer enn 10 %
<Dersom Oppdragstaker overskrider sitt estimerte antall timer med mer enn 10 %, skal det her
spesifiseres hvilken reduksjon i timebetalingen som gjør seg gjeldende for alle timer som påløper
utover overskridelsen på 10 %>
Utlegg
I tillegg til avtalt vederlag skal Oppdragsgiver refundere Oppdragstakers dokumenterte utlegg til:
Eksterne samarbeidspartnere
Reiser i forbindelse med nødvendige møter/presentasjoner/workshops
Utlegg totalt kr. 390000,Reisetid
For arbeidstid på reiser gjelder de overenskomster som pt er forhandlet med
arbeidstakerorganisasjonene.
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Velferdsteknologi, barn og unge
Overordnet mål
Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjonsevne
og deres familier.
Effektmål
Gi en oversikt over mulige velferdsteknologiske løsninger som kan være nyttig
for/bistå/aktivisere barn og unge med ulik funksjonsnedsettelse
Gi kunnskap om faktorer som kan påvirke om barna tar teknologien i bruk/utnytter
teknologiens mulighetsrom.
Bidra til at kunnskapen gjøres kjent for andre familier med lignende behov.
Gi et kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen.
Nærmere om oppdraget
Bakgrunn
Nasjonalt Velferdsteknologiprogram ønsker følge-forskning til oppdraget Kompetansehevende tiltak
til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
og berammet i statsbudsjettet 2015-2016. Følgeforskningen skal dokumentere effekter av satsningen
og generere ny kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå denne målgruppen.
Oppdragsteksten fra HOD (Prop. 1S (2015-2016), s. 136). er som følger:
Formålet med tiltaket er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske
løsninger, slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser enklere kan delta i og mestre
fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habiliterings- og
rehabiliteringsprosesser. Tiltaket skal også bidra til at foreldre skal kunne kombinere arbeid med
omsorg for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Satsingen skal følge-evalueres. Det ble i 2015
bevilget 4 mill. kroner til dette tiltaket. Midlene foreslås videreført i 2016 som del av Kompetanseløft
2020.
Ved oppdragets slutt vil satsningen vurderes på følgende kriterier for måloppnåelse:
I hvilken grad og hvordan tiltaket har bidratt til at foreldre kan kombinere arbeid med omsorg
for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
I hvilken grad og hvordan tiltaket har bidratt til at barna enklere kan delta i og mestre
fritidsaktiviteter
I hvilken grad og hvordan har tiltakene bidratt til barnas re-/habiliteringsprosess?
Helsedirektoratet utlyste oppdraget som en tilskuddsordning høsten 2015 til kommuner som allerede
samarbeider med NVP i andre prosjekt. Horten kommune og Drammen kommune fikk tilslaget.
Tilskudd for 2016 utlyses i Q2 og behandles i Q2/Q3. Det velges inntil fire tilskuddsmottakere årlig
blant kommuner som allerede har et pågående strategisk arbeid rettet mot barn og unge med nedsatt
funksjonsevne hvor velferdsteknologiske løsninger bidrar. Dette følgeforskningsoppdraget må være
fleksibelt og kunne inkludere eventuelle nye kommuner som tas opp i 2016. Disse vil ikke reelt være i
gang før tidligst Q4 2016 / Q1 2017. Tilskuddsmottaker må delta i evalueringen av ordningen.
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Status
Nasjonalt velferdsteknologiprogram og tre forskere fra NSE har hatt første oppstartsmøte med
kommunene, henholdsvis 26.2 og 29.2. 2016. Oppdragstekst fra HOD og kriterier for måloppnåelse
ble gjennomgått. Det var enighet om understående prosjektprosess og uttrykt behov for at fasen med
forarbeid kommer i gang så raskt som mulig.

Begreps
avklarin
g

Kunnsk
apsoppsum
mering

Barnas

Valg av
teknologi

behov
Metode
valg

Utprøving
Oppfølging

Forankr
ing og
rigging

Forarbeid

Kartlegging

Utprøving

Prosjektplan
Metode, tilnærming og kompetansekrav
Bestillingen til NSE er en følge-evaluering med vekt på kvalitativ metode, da det trolig ikke er mulig å
komme opp i et høyt nok antall deltagende barn/familier for å gjøre kvantitative analyser innen dette
prosjektets omfang. NSE utarbeider forslag til metode og forskningsspørsmål med utgangspunkt i
kriteriene for måloppnåelse og effektmål for oppdraget.
I samarbeid med kommunene må begrep som «barn og unge med funksjonsnedsettelser», «delta i og
mestre fritidsaktiviteter», «habilitering- og rehabiliteringsprosesser» og «velferdsteknologiske
løsninger» (i denne sammenheng) defineres og avgrenses.
I tillegg er det viktig at sluttrapporten sier noe om:
Hvilke kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger er prøvd ut og hvordan det
har virket
Hvordan samspillet mellom målgruppen og kommunen, frivillige lag og foreninger,
spesialisthelsetjenesten har påvirket måloppnåelsen
Hvordan forholdet til Folketrygdens støtteordninger overfor barn og unge med nedsatt
funksjonsevne er blitt avklart
Medvirkning
-

Det er behov for løpende kontakt med Nasjonalt program for velferdsteknologi om
fremdrift.
Det er behov for tett samarbeid med tilskuddsmottakerne.
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-

Det er også behov for å undersøke synergier med andre offentlige aktører, som
eksempelvis Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.), Utdanningsdirektoratet,
NAV eller Aktiv Ung, for å forankre prosjektet bredt. Initiativet bør komme fra lokalt
nivå, men kan følges opp nasjonalt.

Tids- og leveranseplan
Tentativ prosjektplan for 2016 (se under) er diskutert med NSE (endringer vil forekomme). Det er
ønskelig at NSE bearbeider denne og legger inn detaljer om arbeidet i utprøvingsfasen, etterarbeid og
lager videre tentativ plan for 2017. Ta høyde for at oppdraget kan utvides med flere kommuner som
reelt sett vil være i gang fra Q1 2017.
Prosjektplan
2016
AKTIVITETER NSE
Barn og unge
Avspark
Prosjektbeskrivelse Drammen
Prosjektbeskrivelse Horten
Forslag til metode (NSE)
Kunnskapsoppsummering (felles, NSE)
Behovskartlegging Drammen, NSE bistå fokusgruppe
Behovskartlegging Horten, NSE bistå spørreundersøkelse og utvelgelse barn
Valg av teknologi (kommunen, NAV?)
Utprøving
Følgeforskning

Mars
UKENUMRE
8

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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Utlysning av tilskudd for 2016
Rapportering av arbeid så langt i prosjektene (NSE bidrag okt.?)
Skriftlig rapport
Økonomirapport (komm.)

m

m
m

Blått: oppgaver NSE
Rosa: oppgaver kommuner og org.
Svart: leveransefrister. Fredager i markerte uker.
Forarbeidsfasen:
Metode: NSE utarbeider forslag til metode, forskningsspørsmål og fremdriftsplan, men avventer
prosjektplaner fra kommunene før ferdigstilling. Frist for leveranse: 29. april.
Kunnskapsoppsummering: Et raskt rapport- og litteratursøk viser at velferdsteknologi ikke er utprøvd i
særlig grad for denne brukergruppen i Norge. Vi ønsker at NSE i en innsiktsfase foretar en kartlegging
av lignende utprøvinger, fortrinnsvis i Norden og Storbritannia, og fra Europa for øvrig samt USA
hvis relevant. Målet med et slikt innsiktsarbeid er å avdekke det teknologiske mulighetsrom og få frem
erfaringer fra andre utprøvinger, som igjen kan understøtte kommunenes videre arbeid med å finne
gode teknologiske løsninger for barna og deres familier. Frist for leveranse: 20. mai.
Kartleggingsfasen:
NSE avtaler nærmere med kommunene hvordan de kan bistå i kartlegging av brukere og rigging av
prosjektet.
Utprøvings/gjennomføringsfasen:
NSE utarbeider oversikt over denne fasen i metoden og fremdriftsplan.
Avtaler med kommunene hvordan de kan bistå inn mot rapporteringspunkter til Nasjonalt
velferdsteknologiprogram.
Sluttleveranse:
Skriftlig rapport fra NSE. Mulig interaktiv oversikt/database? (se "formidling").
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Dato: Antatt leveranse er Q4 2017 eller Q1 2018 (forutsatt at satsningen videreføres). Eventuelt
opptak av nye kommuner i 2016 kan påvirke forskningsoppdragets sluttdato.
Formidling og tilgjengeliggjøring av resultater
Videre er det behov for at NSE har en løpende vurdering av effektmålet om nasjonal kunnskaps- og
erfaringsspredning, og kommer med forslag til tiltak i sluttleveransen. Bestilling av et interaktivt
sluttprodukt (nettside, database, konferanse eller lignende) kan være aktuelt for å legge til rette for
spredning.
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Bilag 2 Oppdragstakers spesifikasjon av Oppdraget

10. Velferdsteknologi, barn og unge
Operasjonalisering av tema og problemstillinger
Målet med oppdraget er å etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge
med nedsatt funksjonsevne og deres familier.
Oppdraget er tydelig og operasjonelt beskrevet og vi har ingen videre kommentarer til teksten.
Beskrivelse av kompetansebehov:
Oppdraget utføres av forsker innen sosiologi. I tillegg brukes utredere og kommunikasjonsressurser.
Plan for gjennomføring og leveranseplan

Estimert budsjett

Tentativ tidsplan

Bilag 3: Barn og unge, MT 06.05.16

Prosjekt- og fremdriftsplan: Velferdsteknologi, barn og unge
1. Oppdragsgivers mål og beskrivelse av oppdraget
Oppdragsgiver har i Bilag 1 formulert følgende mål for oppdraget:
Overordnet mål
Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt
funksjonsevne og deres familier.
Effektmål
Gi en oversikt over mulige velferdsteknologiske løsninger som kan være nyttig
for/bistå/aktivisere barn og unge med ulik funksjonsnedsettelse
Gi kunnskap om faktorer som kan påvirke om barna tar teknologien i bruk/utnytter
teknologiens mulighetsrom
Bidra til at kunnskapen gjøres kjent for andre familier med lignende behov
Gi et kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen
Videre står det i oppdragsgivers beskrivelse at ved oppdragets slutt vil satsningen vurderes på
følgende kriterier for måloppnåelse:
I hvilken grad og hvordan tiltaket har bidratt til at foreldre kan kombinere arbeid med
omsorg
for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
I hvilken grad og hvordan tiltaket har bidratt til at barna enklere kan delta i og mestre
fritidsaktiviteter
I hvilken grad og hvordan har tiltakene bidratt til barnas re-/habiliteringsprosess?
I tillegg bes det om at oppdragets sluttrapport skal si noe om:
Hvilke kommersielt tilgjengelig velferdsteknologiske løsninger er prøvd ut, og
hvordan har de virket
Hvordan samspillet mellom målgruppen og kommunen, frivillige lag og foreninger,
spesialisthelsetjenesten har påvirket måloppnåelsen
Hvordan forholdet til Folketrygdens støtteordninger overfor barn og unge med nedsatt
funksjonsevne er blitt avklart

2. Operasjonalisering av oppdraget
Ut fra ovenfornevnte mål, delmål, og spørsmål som ønskes svar på, forstår NSE oppdraget
slik at det skal bidra til å fremskaffe kunnskap som kan belyse følgende
hovedproblemstillinger:
1. Hvilke mulige velferdsteknologiske løsninger kan være nyttige for/bistå/aktivisere
barn og unge med ulik funksjonsnedsettelse?
2. Hvilken betydning har velferdsteknologiske løsninger for barn og unge med
funksjonsnedsettelser for å kunne delta og mestre fritidsaktiviteter?

Bilag 3: Barn og unge, MT 06.05.16

3. Hvilken betydning har velferdsteknologiske løsninger for barn og unge med
funksjonsnedsettelser for deres habiliterings- og rehabiliteringsprosess?
4. Hvilken betydning har velferdsteknologiske løsninger for at foreldre kan kombinere
arbeid med omsorg for barn og unge med nedsatt funksjonsevne?
I tillegg skal oppdraget gi kunnskap om kommunenes gjennomføring av tiltakene, ved å
besvare følgende spørsmål:
5. Hvilke kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger er prøvd ut og
hvordan har de fungert?
6. Hvordan har eventuelt samspillet mellom målgruppen og kommunene, frivillige
lag/foreninger og spesialisthelsetjeneste hatt betydning for måloppnåelse?
7. Hvordan har forholdet til Folketrygdens støtteordninger overfor barn og unge med
nedsatt funksjonsevne blitt avklart?

3. Metodevalg
Problemstilling nr. 1 vil bli besvart gjennom en kunnskapsoppsummering. Denne vil bestå av
gjennomgang av litteratur og eksisterende velferdsteknologi for målgruppen i Norden, utsiling
og valg av relevant teknologi for utprøving i samarbeid med Drammen og Horten og
beskrivelse av teknologisk anvendbarhet for målgruppen og individene.
Utfra oppdragets rammer og øvrige problemstillinger er det hensiktsmessig med en kvalitativ
metodisk tilnærming. Metodisk tilnærming er for øvrig drøftet og avklart i tidligere møter
mellom oppdragsgiver, deltakende kommuner og NSE. For å besvare problemstilling 2, 3 og
4 er det nødvendig å fremskaffe dybdekunnskap om familienes erfaringer med å ta
velferdsteknologi i bruk, hvor kvalitative metoder som intervju og eventuelt observasjon er
nyttige innfallsvinkler. Det velges ut til sammen 10 pilotfamilier, hvorav 5 pilotfamilier i
Drammen kommune og 5 pilotfamilier i Horten kommune. Kommunene velger selv ut sine
pilotfamilier, med bistand fra NSE. Det er ønskelig å kunne gjennomføre intervju både med
foreldre og barn i hver familie, men hvorvidt dette er gjennomførbart vil avgjøres når man vet
hvilke familier som er med i utvalget. I tillegg kan det være aktuelt at forsker kommer på
hjemmebesøk til familiene, for å kunne få innblikk i hvordan teknologien tas i bruk av barna i
praksis.
For å fremskaffe kunnskap om spørsmål 5, 6 og 7, er det nødvendig med ytterligere
avklaringer med kommunene og valg av pilotfamilier før endelig metodevalg avgjøres. Dette
gjelder eksempelvis hvilke aktører familiene er i kontakt med, og hvilke av Folketrygdens
støtteordninger som er aktuelle. Noe av dette kan tenkes å bli besvart gjennom intervjuer med
foreldrene, evt kan det være aktuelt å supplere med intervju eller skriftlig dokumentasjon fra
sentrale aktører i kommunene, NAV etc.
Når alle avklaringer er gjort med kommunene om rammene for prosjektet, vil NSE vurdere
hvorvidt det er behov for å samarbeide med eksterne forskningspartnere og på hvilken måte.
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4. Revidert prosjekt- og fremdriftsplan: Leveranser NSE
Revidert prosjektplan Barn og unge
2016
AKTIVITETER NSE
Barn og unge
Utarbeide prosjekt- og framdriftsplan
Avgrensninger og begrepsavklaringer i samarbeid med kommunene
Vurdere og avklare eventuell ekstern forskningspartner
Kunnskapsoppsummering
Behovskartlegging Drammen, NSE bistå fokusgruppe, utvelgelse av familier
Behovskartlegging Horten, NSE bistå spørreundersøkelse og utvelgelse av
familier
Utarbeide intervjuguider og forberede datainnsamling/feltarbeid
kommmunenes utprøving av teknologi i familiene (følgeforskning)
Gjennomføring av intervjuer (familier)
Transkribering og analyse av datamaterialet
Innspill (foreløpige funn) til kommunenes rapportering
Sluttrapport

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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5. Samarbeid
NSE vil ha et tett samarbeid med de involverte kommunene, Drammen og Horten, gjennom
hele prosjektperioden, både i forhold til planlegging, behovskartlegging, utvelgelse av
familier og gjennomføring av datainnsamling. NSE vil også kunne delta i drøftinger med
kommunene om hvilke velferdsteknologiske løsninger som skal velges.
NSE vil videre ha jevnlig dialog og samarbeid med Oppdragsgiver, ved regelmessige møter
og rapporteringspunkter.

6. Rapportering
NSE vil levere en skriftlig sluttrapport som inkluderer både kunnskapsoppsummeringen og
resultater av det forskningsbaserte evalueringsoppdraget.
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VFT Barn og unge
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.
Se også overordnet Samarbeidsavtale mellom partene for en helhetlig beskrivelse av styringsmodell.
Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter:
Bemyndiget representant for partene:
For Oppdragsgiver: <Forskningskoordinator>
Navn Juni B. Melting
Tittel Rådgiver/forskningskoordinator
Adresse Verkstedveien 1, 0277 Oslo
Telefon 91594128
E-post juni.melting@helsedir.no
For Oppdragstaker: <Avdelingsleder>
Navn Siri Bjørvig
Tittel Avdelingsleder
Adresse Postboks 35, 9038 Tromsø
Telefon 97164725
E-post siri.bjorvig@telemed.no
Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 30
virkedager i forkant.
Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell
Oppdragstakers nøkkelpersonell:
Navn

Stilling

Kompetanseområde

Marianne
Trondsen
Undine Knarvik

prosjektleder/forsker

Phd Sosiolog, evaluering,
kvalitativ forskning
Kartlegginger,
utredninger,
prosessledelse

utreder

Prosentvis
bidrag
60%
40%

Avtalen punkt 3.7 Bruk av underleverandør
Oppdragstakers godkjente underleverandører:
Navn
SINTEF
Aktiv Ung

organisasjonsnummer

leveranseområde
Workshop
kartlegging/teknologivalg
Workshop
kartlegging/teknologivalg

prosentvise
bidrag
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VFT Barn og unge

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers
ytelser skal fremgå her. De samlede priser og sluttvederlag skal fremkomme av bilag 5.
Vederlag
982 550,Timepris
Pris per time

775,900,-

Valuta

Beløp

NOK

592 550,-

Mva ……%
Totalpris per time

ekskl. mva

inkl. mva

Estimat for antall timer totalt: 680
Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat med mer enn 10 %
<Dersom Oppdragstaker overskrider sitt estimerte antall timer med mer enn 10 %, skal det her
spesifiseres hvilken reduksjon i timebetalingen som gjør seg gjeldende for alle timer som påløper
utover overskridelsen på 10 %>
Utlegg
I tillegg til avtalt vederlag skal Oppdragsgiver refundere Oppdragstakers dokumenterte utlegg til:
Eksterne samarbeidspartnere
Reiser i forbindelse med nødvendige møter/presentasjoner/workshops
Utlegg totalt kr. 390 000,Reisetid
For arbeidstid på reiser gjelder de overenskomster som pt er forhandlet med
arbeidstakerorganisasjonene.
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Sosial, digital kontakt
Overordnet mål
Etablere kunnskap om kursing i bruk av teknologi (data/mobil/nettbrett) kan bidra til å vedlikeholde
og styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.
Effektmål:
Kunne si noe om effekten/nytteverdien av de ulike kursformene.
Gi kunnskap om barrierer for at målgruppen fortsetter å bruke teknologien etter endt kurs.
Gi kunnskap om bruk av teknologi (eller deltagelse på kurs) har ført til redusert opplevd
ensomhet.
Opparbeidet kunnskap om ulike modeller for samspill mellom familie, frivillighet, ideelle
aktører og andre ved hjelp av teknologiske løsninger («apper», diskusjonsfora mv.).
Gi et kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen.
Bakgrunn
Nasjonalt velferdsteknologiprogram ønsker effektforskning av tiltaket «Mobilisering mot ensomhet.
Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy», gitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og
berammet i statsbudsjettet 2015-2016. Oppdragsteksten er som følger [Prop. 1S (2015-2016), s.131]:
Det foreslås bevilget 3 mill. kroner til utvikling og utprøving av teknologiske verktøy.
Formålet er å mobilisere eldre, pårørende, unge og eldre på måter som kan motvirke
ensomhet, og som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde
sitt sosiale nettverk. Tiltaket skal legge til rette for møteplasser og samhandling mellom
generasjoner f.eks. gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker. Styrkingen er en
del av regjeringens mål om å forebygge ensomhet blant eldre og en videreføring av styrkingen
vedtatt ved Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014–2015), jf. Innst. 360 (2014– 2015).
Helsedirektoratet utlyste oppdraget (uformelt kalt «Sosial kontakt») som en tilskuddsordning høsten
2015 og fire organisasjoner fikk tilskudd: Norges Røde Kors, Pensjonistforbundet, Seniorsaken og
Hørselshemmedes landsforbund. Disse skal kurse eldre i bruk av sosiale medier og facetime/skype for
å øke/opprettholde sosial kontakt. Tilskudd for 2016 utlyses i Q2 og behandles i Q2/Q3. Det kan
velges inntil 8 nye tilskuddsmottakere for 2016 som må inkluderes i effektforskningen. Disse vil ikke
reelt være i gang før Q1 2017. Det gis kun tilskudd til prosjekter som har nasjonal overføringsverdi og
tilskuddsmottaker må delta i evalueringen av ordningen.
Ved oppdragets slutt vil satsningen vurderes på følgende kriterier for måloppnåelse:
Effekten av kursene; mestrer flere eldre mobil, nettbrett eller datamaskin og har tatt
teknologien i bruk?
I hvilken grad de ulike kursene har bidratt til å vedlikeholde eller styrke eldres mulighet
for å opprettholde sitt sosiale nettverk
I hvilken grad kan denne typen teknologi/nettbruk motvirke ensomhet eller øke
livskvalitet for målgruppen?
Har tiltaket ført til økt samhandling på tvers av generasjoner?
Status
Nasjonalt velferdsteknologiprogram og tre forskere fra NSE hadde oppstartsmøte med representanter
fra de fire organisasjonene den 29 feb. 2016. Organisasjonene har valgt ulik tilnærming til
opplæring/kursing, og la frem sine planer muntlig under møtet. Skriftlige prosjektbeskrivelser og
fremdriftsplaner skal foreligge medio april 2016. De er klare til å gå i gang og Hørselshemmedes
landsforbund har første veilederkurs allerede 2.-3. april.
Flere utfordringer ble løftet frem i første møte og krever oppmerksomhet:
1
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-

definisjoner/avklaringer
bruk av spørreskjema til denne målgruppen
hvordan sikre baseline
hvordan måle ensomhet
hvordan sammenligne de ulike tilnærmingene

Prosjektplan
Metode, tilnærming og kompetansekrav
Oppdraget er primært en effektstudie, med bruk av både kvalitative og kvantitativ metode. NSE
utarbeider forslag til metode og forskningsspørsmål, med utgangspunkt i kriteriene for måloppnåelse
og effektmål av oppdraget. NSE må samarbeide tett med organisasjonene om å definere og avgrense
begrep.
I tillegg er det viktig at sluttrapporten sier noe om:
Oversikt over opplæringsaktiviteter, antall deltakere, hvilke teknologiske løsninger som er
prøvd ut for å kunne opprettholde eldres sosiale nettverk.
Beskrivelse av hvordan opplæring og oppfølging av de som utfører opplæring har foregått.
Hvilken form for opplæring har hatt mest nytteverdi? (læringsutbytte, opprettholdelse av
kunnskap)
Kost-nyttevurdering av opplæringstiltakene (hvis mulig)
Medvirkning
-

Det er behov for løpende kontakt med Nasjonalt program for velferdsteknologi om
fremdrift.
Det er behov for tett samarbeid med de fire tilskuddsmottakerne (organisasjonene).

Tids- og leveranseplan
Tentativ prosjektplan for 2016 (se under) er forelagt NSE. Det er ønskelig at NSE bearbeider denne og
legger inn detaljer om arbeidet i utprøvingsfasen, etterarbeid og lager tentativ plan for 2017 som en del
av bilag 2. Ta høyde for at oppdraget kan utvides med flere tilskuddsmottakere som reelt sett vil være i
gang fra Q1 2017.
Prosjektplan
2016
AKTIVITETER NSE
Sosial kontakt
Avspark
Prosjektbeskrivelse (org.)
Kunnskapsoppsummering (NSE)
Utarbeide forskningsdesign og valg av metode (NSE) (Bilag 2)
Rekruttering av deltakere, kursing
Måling (NSE med deltajer her)

Mars
UKENUMRE
8

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

v
m
v v v v v v v v v v v m
c c c c v M

Rapportering av foreløpig arbeid og resultat (NSE bidrag okt.?)
Utlysning av tilskudd for 2016
Skriftlig rapport
Økonomirapport (org)

m

Blått er oppgaver NSE
Rosa er oppgaver fra kommuner og Org.
Svart er leveransefrister. Fredager i markerte uker.

Forarbeidsfasen:
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Metode: NSE utarbeider forslag til metode, forskningsspørsmål og fremdriftsplan, men avventer
prosjektplaner fra kommunene før ferdigstilling. Frist for leveranse: 29. april.
Kunnskapsoppsummering: Vi ønsker at NSE foretar en mini-kartlegging av lignende utprøvinger/kurs
i Europa og USA. Målet med et slikt innsiktsarbeid er å avdekke erfaringer fra lignende kurs.
Gjennomføringsfasen:
NSE utarbeider oversikt over denne fasen i metoden og fremdriftsplan (se over).
Rapportering av foreløpige resultat fra organisasjonene til Nasjonalt velferdsteknologiprogram:
Oktober 2016. NSE avtaler bidrag med organisasjonene.
Sluttleveranse:
Skriftlig rapport om effektene av tiltakene.
Dato: Antatt leveranse er Q4 2017 eller Q1 2018 forutsatt at satsningen videreføres. Eventuell
utvidelse av satsningen med flere organisasjoner i 2016 kan påvirke forskningsoppdragets sluttdato.
Formidling og tilgjengeliggjøring av resultater
Avtales nærmere med Nasjonalt program for velferdsteknologi og organisasjonene.
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9. Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre
Operasjonalisering av tema og problemstillinger
Målet med oppdraget er å etablere kunnskap om kursing i bruk av teknologi (data/mobil/nettbrett)
kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.
Prosjektet er tydelig og operativt beskrevet, og vi har ingen videre kommentarer til teksten.
Beskrivelse av kompetansebehov:
Oppdraget løses av senior utreder med støtte fra seniorforsker innen teknologi samt
kommunikasjonsressurs.

Plan for gjennomføring og leveranseplan

Estimert budsjett

Tentativ tidsplan
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Prosjekt- og fremdriftsplan: Velferdsteknologi - Sosial, digital kontakt
1. Oppdragsgivers mål og beskrivelse av oppdraget
Oppdragsgiver har i Bilag 1 formulert følgende overordnede mål og effektmål for oppdraget:
Overordnet mål
Etablere kunnskap om kursing i bruk av teknologi (data/mobil/nettbrett) kan bidra til å vedlikeholde
og styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sine sosiale nettverk.
Effektmål
1. Kunne si noe om effekten/nytteverdien av de ulike kursformene.
2. Gi kunnskap om barrierer for at målgruppen fortsetter å bruke teknologien etter endt kurs.
3. Gi kunnskap om bruk av teknologi (eller deltagelse på kurs) har ført til redusert opplevd
ensomhet.
4. Opparbeidet kunnskap om ulike modeller for samspill mellom familie, frivillighet, ideelle aktører,
og andre ved hjelp av teknologiske løsninger («apper», diskusjonsfora mv.).
5. Gi et kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen.

2. Operasjonalisering av oppdraget
Ut fra fastsatte overordna mål for studien, foreslår NSE følgende hovedproblemstilling:
Kan opplæring i bruk av teknologi bidra til å vedlikeholde og styrke eldre sine muligheter til å
opprettholde sitt sosiale nettverk?
Denne problemstillingen vil bli operasjonalisert som følger, i henhold til effektmålene for studien:
1. Effekt/nytteverdi av de ulike opplæringsformene kan belyses gjennom følgende opplegg:
o Kartlegge de fire formene opplæring som prosjektene benytter, inkludert ulike former
for oppfølging/brukerstøtte, og innhente data om utkomme av de respektive oppleggene
for opplæring. (De ulike teknologiske plattformene som er benyttet, vil være kjent.)
o Drøfte utkomme av de respektive formene for opplæring i henhold til opplegg for
opplæring, hvordan prosjektene rekrutterte og hvem de rekrutterte.
F. eks Hvor stor andel av de rekrutterte innenfor hvert av de fire prosjektene
benyttet teknologien etter avsluttet opplæring, og kan det tilbakeføres til
opplæringen?
2. Kunnskap om barrierer for at målgruppen fortsetter å bruke teknologien etter endt opplæring
kan belyses ved å studere følgende:
o Belyse bruk av teknologien før opplæring og ved studiens avslutning.
Hva har med opplæringen å gjøre og hva kan ha med rekrutteringen og
deltakertilfang å gjøre.
o Belyse endringer i sosiale kontakter som har fulgt opplæringen; antall, hyppighet og med
hvem har deltakerne ny eller mer kontakt.
o Belyse hinder for å fortsette å bruke teknologien etter endt opplæring
o Hjelpespørsmål: Hvorfor deltok deltakerne i opplæringen, hva forventet deltakerne av
opplæringen, og ble forventningene oppfylt?
1
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3. Belyse om bruk av teknologi (eller deltagelse på i opplæring) har redusert opplevd ensomhet.
o Bakgrunnsdata vil være antallet kontakter, dvs. antallet nye kontakter, økning i
kontakt’punkter’ og økning i kontakthyppighet. Benyttes teknologien evt. til enveis eller
toveis kommunikasjon.
o Vurdere bruk av ensomhetsbarometer blant deltakerne for å registrere endring i
‘opplevd ensomhet’
o Intervjue deltakere – et begrenset antall åpne spørsmål og spørre om de kan fortelle om
erfaringer fra opplæringen og bruk av teknologien med hensyn til kontaktmønstre og
ensomhet
4. Opparbeidet kunnskap om ulike modeller for samspill mellom familie, ‘frivillighet’, ‘ideelle
aktører’ og andre ved hjelp av teknologiske løsninger («apper», diskusjonsfora mv.).
o Belyse endringer i deltakernes kontaktmønstre i henhold til de respektive kategoriene via
teknologien de har fått opplæring i.
5. Gi et kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen.
o Drøfte utkomme av satsingen med utgangspunkt i deltakernes bruk av teknologien og
økning i ønsket kontakthyppighet. Vurdere resultatet i lys av ulike former for opplæring,
og hvem som blir deltakere.
o Vurdere om dette samsvarer, ev. bringer noe nytt, i henhold til kartleggingen som skal
utføres, av kunnskap på feltet.
Ensomhet er et ‘ømtålig’ og til dels skambelagt sosialt forhold, og dette krever nøye etiske
vurderinger av framgangsmåten for å belyse siktemålet om redusert ensomhet. Det krever også
vurderinger av mulige feilkilder knyttet til datainnsamlingen når det gjelder dette aspektet.
Sannsynligvis har ikke ‘ensom’ vært et inklusjonskriterium for å delta, og det kan kanskje ikke
utelukkes at det er ‘de sosialt aktive’ som melder sin interesse for opplæringen.

3. Metode
Studien skal ifølge Bilag 1 primært være en effektstudie som bruker både kvalitative og kvantitative
data. NSE har på denne bakgrunn utarbeider forslag til framgangsmåte som er beskrevet nedenfor.
Studien dekker fire opplæringsprosjekter som foregår i regi av henholdsvis Hørselshemmedes
landsforbund; Norges Røde Kors; Pensjonistforbundet og Seniorsaken.
Kunnskapsoppsummering
En oppsummering av foreliggende kunnskap/studier fra lignende utprøvinger/opplæringer i Europa
og USA skal foretas i studiens innledende fase. Målet med kartleggingen er å avdekke erfaringer fra
lignende opplæring. Dette gjelder ensomhetsaspektet, aktivitet (mønstre og hyppighet) og teknologi
som er anvendt og effekter av teknologien som er valgt.
Nettbaserte spørreundersøkelser blant deltakerne i opplæringen
Kvantitative data vil bli innhentet gjennom to nettbaserte spørreundersøkelser. Undersøkelsene skal
skaffe data med utgangspunkt i de operasjonaliseringer av effektmålene som er gjort ovenfor i punkt
2. Informanter vil være de som deltar opplæringen. Informasjon til deltakerne om den første
spørreundersøkelsen og spørreskjemaet skal være klart uke 34, mens den andre undersøkelsen skal
være klar 10 uker senere.
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Skjemaene som benyttes må være enkle og ikke for lange. Tilgang til skjema skal gis ved å trykke på
en elektronisk lenke. De respektive prosjektene har kontaktinformasjon til de aktuelle informantene.
Det er ønskelig at spørreskjemaene kan fylles ut i opplæringssammenheng, i hvert fall første gang
skjema skal fylles ut. Det kan forebygge at usikkerhet og uforutsette problemer hindrer noen i å fylle
ut skjemaet og sende det inn. Å besvare et elektronisk spørreskjema forutsetter dessuten tilgang til
nettbrett eller PC. (Å bruke papirbaserte skjemaer vil medføre betydelig merarbeid, blant annet fordi
svarene i de utfylte skjemaene må overføres manuelt til databasen.) Analysen av materialet må ta
høyde for at respondentene særlig i den første spørreundersøkelsen vil ha hatt kort tid på seg til å
prøve ut det de har lært.
Det kan også være aktuelt å benytte spørreskjema for å få informasjon fra de fire prosjektenes
kurslederne samtidig med spørreundersøkelsen til de som får/har fått opplæring i prosjektene.
Intervjuer med deltakere om endringer i kontaktmønstre og ensomhet
Det vil være av stor interesse å gjennomføre intervjuer med de som får opplæring med tanke på
problemstillingen om opplæringen kan bidra til redusert ensomhet blant eldre, og mer generelt om
hva den nye læringen i bruk av teknologi betyr i deres sosiale liv. Med tanke på tematikkens
‘ømtålighet’ kan selvrekruttering av informanter via opplæringsorganisasjonen være en farbar vei.
Det kan også være nyttig å innhente erfaringer fra de som gir opplæringen. Dette gjelder deres
vurderinger av fordeler og svakheter for målgruppens læringsmuligheter som følger deres opplegg
for framgangsmåte og gjennomføring. Det kan også være hensiktsmessig å få formidlet erfaringer fra
de fire prosjektenes ledelse om dette, jf. kontakt med dem beskrevet i neste punkt.
Workshops, dialog- og/eller fokusgruppemøter med prosjektrepresentanter/ledelsene
NSE vil samarbeide med representanter for/ledelsen av prosjektene om plan for studien, utforming
av spørreskjema og gjennomføring av spørreundersøkelsen. Dette samarbeidet kan foregå i form av
workshops og fokusgruppemøter, gjerne over internett. Prosjektenes arbeidsmengde i
administreringen av de nettbaserte spørreunderundersøkelsene vil være minimal, og begrense seg til
å få ut informasjon om undersøkelsene og lenke til spørreskjema til deltakerne, for eksempel via
informasjonsark og hjemmesider. Imidlertid vil prosjektene ha en viktig funksjon i utformingen av
spørreskjema. Representanter for/ledere av de fire prosjektene vil også måtte delta i å vurdere NSEs
framdriftsplan.
Datainnhentingen skal ta høyde for at sluttrapporten skal belyse prosjektenes opplæringsaktivitet.
Det gjelder antall deltakere som startet og som gjennomført og hvordan deltakerne ble rekruttert,
det gjelder hvilke teknologiske løsninger som er prøvd ut for å kunne opprettholde eldres sosiale
nettverk, og det gjelder hvordan opplæring og oppfølging av de som utfører opplæring har foregått.
Dette materiale skal også kunne brukes til å drøfte hvilken form for opplæring har hatt mest
nytteverdi med tanke på læring og framtidig bruk. Dette empiriske materialet kan innhentes fra
prosjektene og deres rapporteringer. Erfaringene med opplæringen vil også kunne belyses i
spørreundersøkelsen til deltakerne i opplæringen.

4. Samarbeid
NSE vil legge vekt på å innhente erfaringer og synspunkter fra de respektive fire prosjektene i løpet
av prosjektperioden. Utformingen så vel som gjennomføringen av studiens planlagte datainnsamling
betinger samarbeid med de fire respektive prosjektene.
NSE vil videre ha løpende dialog og samarbeid med Oppdragsgiver.
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5. Framdriftsplan
Framdriftsplan for 2016 foreligge i Gantt-diagram merket ‘SDK Gantt – Sosial, digital
kontakt’.
2017 og 2018
Hvis studieperioden forlenges i 2017 og ev. 2018 vil det være aktuelt å gjøre tilsvarende nettbasert
datainnhenting blant de nye deltakerne som da får opplæring i prosjekter.
En slik videreføring gjør det også mulig å innhente andre verdifulle datasett:
o Det blir mulig både å innhente før-data, ikke bare underveis og etter-data for de nye
prosjektdeltakerne.
o Det vil også bli mulig å skaffe nye datasett fra de som fikk opplæring i 2016 for å se om de
fortsatt bruker teknologien.
Slike datasett vil være en klar styrking av metodisk av det empiriske tilfanget. Det gjelder blant annet
større antall respondenter, erfaring fra en lengre tidsperiode og muligheter til å innhente data for
eksempel i seksmånedersintervaller.

6. Rapportering
Alternativ A – hvis prosjektet avsluttes i 2016
NSE skal levere en skriftlig statusrapport innen 1. okt. 2016.
NSE skal levere skriftlig status rapport innen 1. des. 2016
I løpet av Q1 2017 skal NSE levere en sluttrapport som omfatter status for prosjektet,
planlagt kunnskapsoppsummering og resultater fra studien som helhet.
Alternativ B - forutsatt at satsingen videreføres i 2017 og ev. 2018
Hvert år fram til prosjektet avsluttes skal NSE levere en skriftlig statusrapport innen 1. okt.
Hvert år fram til prosjektet avsluttes skal NSE levere en skriftlig statusrapport innen 1. des.,
som omfatter status for prosjektet, foreløpig rapportering av resultater fra undersøkelser og
fra eventuelle kunnskapsoppsummeringer.
Etter det avsluttende prosjektåret skal NSE levere en sluttrapport fra prosjektet i Q1
påfølgende år.

7. Formidling av resultater
Formidling av resultatene avtales nærmere mellom Nasjonalt program for velferdsteknologi og NSE.

4
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Bilag 4 Administrative bestemmelser

Sosial, digital kontakt
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.
Se også overordnet Samarbeidsavtale mellom partene for en helhetlig beskrivelse av styringsmodell.
Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter:
Bemyndiget representant for partene:
For Oppdragsgiver: <Forskningskoordinator>
Navn Juni B. Melting
Tittel Rådgiver/forskningskoordinator
Adresse Verkstedveien 1, 0277 Oslo
Telefon 91594128
E-post juni.melting@helsedir.no
For Oppdragstaker: <Avdelingsleder>
Navn Siri Bjørvig
Tittel Avdelingsleder
Adresse Postboks 35, 9038 Tromsø
Telefon 97164725
E-post siri.bjorvig@telemed.no
Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 30
virkedager i forkant.
Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell
Oppdragstakers nøkkelpersonell:
Navn

Stilling

Kompetanseområde

Elin Johnsen

prosjektleder/forsker

Elia Gabarron

stipendiat

Sosiolog, utredning og
evalueringskompetanse,
velferdsteknologi
Psykolog, forskning
sosiale medier

Prosentvis
bidrag
70%
30%

Avtalen punkt 3.7 Bruk av underleverandør
Oppdragstakers godkjente underleverandører:
Navn

organisasjonsnummer

leveranseområde

prosentvise
bidrag
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Bilag 5 Samlet pris og prisbestemmelser

Sosial, digital kontakt

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers
ytelser skal fremgå her. De samlede priser og sluttvederlag skal fremkomme av bilag 5.
Vederlag
982 550,Timepris
Pris per time

775,900,-

Valuta

Beløp

NOK

625 200,-

Mva ……%
Totalpris per time

ekskl. mva

inkl. mva

Estimat for antall timer totalt: 680
Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat med mer enn 10 %
<Dersom Oppdragstaker overskrider sitt estimerte antall timer med mer enn 10 %, skal det her
spesifiseres hvilken reduksjon i timebetalingen som gjør seg gjeldende for alle timer som påløper
utover overskridelsen på 10 %>
Utlegg
I tillegg til avtalt vederlag skal Oppdragsgiver refundere Oppdragstakers dokumenterte utlegg til:
Eksterne samarbeidspartnere
Reiser i forbindelse med nødvendige møter/presentasjoner/workshops
Utlegg totalt kr. 250000,Reisetid
For arbeidstid på reiser gjelder de overenskomster som pt er forhandlet med
arbeidstakerorganisasjonene.

Bilag 1 Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget
Oppdragsgivers krav til Oppdraget beskrives her, herunder eventuelle krav til metodevalg og øvrig
fremgangsmåte, til kvalitetssikring, til medvirkning, og til leveranser. Dette gir grunnlag for hva som
skal leveres fra Oppdragstaker til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler osv.

Arbeidstittel
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata.
Overordnet mål
Prosjektet skal gi kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling og anvendelse av
helseregisterinformasjon.
Prosjektet skal spesifikt gi innsikt i, hvordan nasjoner, regioner og/eller organisasjoner som er ledende
i å utnytte helsedata har organisert seg og tilrettelagt datagrunnlaget sikkerhetsmessig og teknologisk
for:
Styringsformål, herunder
o Styring og planlegging (på forskjellig nivåer)
o Finansieringsløsninger
o Beredskap (oppfanging og sporing av f.eks. epidemier)
o Framskrivning (beregninger om fremtidige forhold)
o Samfunnsøkonomisk analyse
Klinisk virksomhet
o Forebygging, f.eks. identifikasjon av risikopasienter
o Klinisk beslutningstøtte, herunder identifisering av risikopasienter
o Analyse, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid
o Prediktive modeller
Forskning
Åpne data
Prosjektet skal identifisere viktige rammebetingelser og suksessfaktorer relatert til:
Eierskap og ansvarsforvaltning, herunder nasjonale strategier, ambisjonsnivå og utøvelse av
myndighetsrollen
Regulatoriske hensyn som myndighetskrav, insitamenter, lovgivning/personvern,
standardisering etc.
Type EPJ-systemer og grad av strukturering av datagrunnlaget i kildesystemene
Overordnede arkitekturmodeller og teknologisk plattform for
Helseregisterdataene
Tilrettelegging av terminologier/kodeverk og masterdata
Hvordan datagrunnlaget er tilrettelagt, kan man f.eks. følge pasienter over egendefinerte
tidsrom og på tvers av omsorgsnivåer
Omfang, kvaliteten og tiltro til datagrunnlaget, inkludert eventuelle tiltak og mekanismer for å
måle og sikre datakvaliteten, herunder også selve tilretteleggingen av innregistreringen *
Økonomiske forhold og effekter *
* Viktige forhold å få klarhet i, men kan være krevende å frambringe informasjon om.
Prosjektet vurderer selv i hvilken grad slik informasjon kan frambringes
innenfor rammene av dette oppdraget.
Effektmål for oppdraget:
Oversikt og analyse av et utvalg ledende og sammenliknbare land/regioner/organisasjoner, som gir et
godt grunnlag for å forankre og foreslå langsiktig målbilde, veikart og referansearkitektur for utvikling
og tilrettelegging av helseregisterdata i Norge.

Bakgrunn og kontekst for oppdraget
Utviklingen av helse- og omsorgstjenesten er avhengig av oppdatert, tilgjengelig og helhetlig
kunnskapsgrunnlag. Helseregisterdata er én viktig kilde til slik kunnskap. Det er et mål at de nasjonale
helseregistrene utvikles med bakgrunn i enhetlige teknologiske løsninger som legger til rette for riktig
ressursbruk og som understøtter bruk av registerdata til styring, finansiering, beredskap,
kvalitetsforbedring, helseanalyse, forskning, kliniske beslutningsstøtte og innovasjon.
Direktoratet for e-helse skal i likhet med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og de regionale
helseforetakene legge «Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og
medisinske kvalitetsregistre 2010-2020» til grunn for sitt arbeid på helseregisterfeltet. Gjenstående
tiltak i handlingsplanen «Gode helseregistre – bedre helse 2014-2015» videreføres i 2016. Aktiviteter
og utviklingsarbeid i helseregistre og medisinske kvalitetsregistre skal ses i sammenheng med det
øvrige e-helsearbeidet i helse- og omsorgssektoren. IKT-utvikling relatert til helseregistrene som er av
interesse eller har konsekvenser for andre registre, andre nasjonale e-helsetiltak eller krever endringer i
PAS/EPJ/Fagsystemer skal inngå som en del av den nasjonale porteføljestyringen.
Nærmere om oppdraget
I rapporten «Gode Helseregistre – bedre helse» (2009) ble det utført en overordnet analyse av hva som
skjer på feltet internasjonalt. Prosjekt «Referansearkitektur og fellesløsninger for nasjonale
helseregistre» er ute etter å fange opp, og gå mere i dybden på, utviklingstrekk og de mest suksessrike
endringene siden den gang.
Våre foreløpige observasjoner kan tyde på at det foregår mye FoU innen områder som:
o Klinisk (sanntids) beslutningsstøtte (basert på empirisk datagrunnlag)
o Tverrfaglig samarbeid med pasienten og informasjonen om pasienten i sentrum
o Kobling av tidsdata, ressursinnsatsdata, og helsedata for bedre styring, planlegging, og
oppfølging av pasientlogistikk/flyt
o Kobling av helsedata med PROM/PREM, levetid og kostnader/ressursbruk (QALY) for blant
annet å utvikle bedre finansieringsløsninger og muliggjøre en mer målrettet ressursinnsats
mot pasientgrupper og deler av behandlingsforløpet som gir best effekter
(samfunnsøkonomiske analyser)
o Anvendelse av åpne data
o Big data
Prosjektplan
Det vil være behov for utrednings og analysekapasitet på oppdraget som både har kompetanse rundt
styringsmessige behov og muligheter, forebygging og helsefaglig forskning, helsefaglig/klinisk
beslutningsstøtte i «PAS/EPJ, trender og innovasjonsmuligheter.
Videre vil oppdraget kreve god oversikt over, og kjennskap til, land og organisasjoner med høyt, uttalt
ambisjonsnivå på området «sekundærbruk av data».
Prosjekt «Referansearkitektur og fellesløsninger for nasjonale helseregistre» skal levere rapport med
foreløpige anbefalinger om referansearkitektur og tekniske fellesløsninger for de nasjonale
helseregistrene i desember 2016.
Statusrapport skal leveres innen 1. oktober 2016. Relevante aktører i sektoren skal være involvert i
prosessen.
For at prosjektet skal kunne nyttiggjøre seg av resultatene i rapporten må leveransen finne sted senest
31.oktober 2016.

Kvalitetssikring

Direktoratet for e-helse ved prosjekt «Referansearkitektur og teknologiske fellesløsninger for
helseregistre» skal godkjenne opplegg for undersøkelse før dette igangsettes (kontrollpunkt mellom
fase 1 og fase 2 av oppdraget).
Utkast sluttrapport skal presenteres for Direktorat for e-helse, divisjon strategi og prosjektet før
sluttføring og publisering.
Når sluttrapport er ferdig skal NSE invitere til en workshop i Direktoratet for e-helse sine lokaler der
de viktigste funnene og konsekvensene av disse drøftes.
Formidling og tilgjengeliggjøring av resultater
Resultater fra prosjektet skal publiseres på www.ehelse.no
Noen referanser fra nordiske land:
http://www.nordforsk.org/no/publikasjoner/publications_container/joint-nordic-registers-andbiobanks-a-goldmine-for-health-and-welfare-research
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/sundhedsdata/publikationer/udtalelse-om-sundhedsdata-2015

Bilag 2 Oppdragstakers spesifikasjon av Oppdraget

17. Internasjonale referansecase for bruk av helsedata
Operasjonalisering av tema og problemstillinger
Gi kunnskapsgrunnlag og innsikt i utvalgte land med tydelig og ambisiøs strategi for bruk av
sekundærdata for styring, finansiering, beredskap kvalitetsforbedring, helseanalyse og forskning.
Effektmål for oppdraget:
Deskriptive case-studier av strategi for sekundærbruk av data i et strategisk utvalg av 3-5
land.
NSE synes oppdraget er spennende og relevant, men ønsker å diskutere realismen i tidsplanen
nærmere. Vi forstår at det er avhengigheter med nasjonale prosjekter, og vil derfor se på hvordan
det kan gjøres sammen med direktoratet.
Plan for gjennomføring og leveranseplan

Estimert budsjett

Prosjektnavn:

Internasjonale referansecase for bruk av helsedata

Type kostnad
Lønn – Lønnskostnader NSE
Drift – Kjøp av tjenester fra samarbeidspartnere
Drift – Reiser, utstyr m.m.
Sum kostnader i kr.

Q1

Q2
0
0
0
0

0
0
0
0

2016
Q3
180 000
20 000
15 000
215 000

Q4
182 000
20 000
15 000
217 000

Tentativ tidsplan
13.06.2016
15.06.2016
30.06.2016
19.08.2016
15.09.2016
31.10.2016
November 2016

Oppstart av prosjektet
NSE leverer en fremdriftsplan med faste møtepunkter med Direktoratet
for e-helse
NSE leverer resultatene fra forundersøkelsen (fase 1), herunder tilnærming
og hvilke land/regioner/organisasjoner prosjektet foreslår å fokusere på
Prosjektet leverer en beskrivelse av hvordan de foreslår å
presentere/fremstille/visualisere funnene
En foreløpig versjon av hovedrapporten leveres for kvalitetskontroll
Hovedrapporten leveres
NSE presenterer og drøfter de viktigste funnene og konsekvensene av
disse på et halvdags seminar i lokalene til Direktoratet for e-helse.
Direktoratet foreslår dato

Total i kr.
362 000
40 000
30 000
432 000
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Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan

Internasjonale referansecase for bruk av helsedata.
Overordnet mål
Prosjektet skal gi kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling og anvendelse av
helseregisterinformasjon.
Prosjektet skal spesifikt gi innsikt i, hvordan nasjoner, regioner og/eller organisasjoner som er
ledende i å utnytte helsedata har organisert seg og tilrettelagt datagrunnlaget sikkerhetsmessig og
teknologisk.
Begrensninger av prosjektet: Prosjektet som spesifisert i bilag 1 er stort og omfattende. Direktoratet
for e-helse ved Truls Korsgård og NSE ved Per Atle Bakkevoll har derfor blitt enige om begrensninger
for oppdraget som skal løses i 2016, som spesifisert under.
Fremdriftsplan for Oppdraget:
Oppdraget for 2016 har to faser:

Fase 1: Forundersøkelse med fokus på å identifisere 3-5 relevante
land/regioner/organisasjoner, samt relevante faktorer som kan kartlegges ytterligere.
Hensikten er å fremskaffe et grunnlag for et komparativt rammeverk for undersøkelse
og sammenligning på tvers av land/organisasjoner og med Norge som referanse.
Denne gjennomføres innen utgangen av juni 2016. Direktoratet skal innen 7. august gi
tilbakemelding på hvilke faktorer prosjektet skal prioritere i det videre arbeidet.
Fase 2: Gjennomføre undersøkelse mht hvordan andre som har opprettet helseregister
har organisert seg (hvem som er eier og forvalter) og hvordan de har tilrettelagt
datagrunnlaget sikkerhetsmessig og teknologisk på et overordnet nivå.
Undersøkelsen kan bygge på internettbasert søk og spørring i sentrale forsknings- og
kunnskapsmiljø, samt relevante internasjonale samarbeidsfora på myndighetsnivå for å
identifisere relevant dokumentasjon og kontaktpersoner for videre undersøkelse.
Prosjektet skal utføre en enkel analyse og peke på felles suksessfaktorer i de utvalgte
referansecasene. Leveranse senest 31. oktober 2016.
Medvirkning
Direktoratet for e-helse ønsker at NSE etablerer en framdriftsplan med faste møtepunkter for å sikre at
leveransene utformes på en måte som gir relevans og nytteverdi for «Prosjekt referansearkitektur og
teknologiske fellesløsninger for nasjonale helseregistre».
Prosjektet vil bruke etablert sektor-/arbeidsgruppe i denne prosessen. Der det vil være naturlig skal
nasjonale aktører brukes for å få innspill til arbeidet i både fase 1 og 2. Identifisering av slike aktører
skal skje i fase 1, og må ses i sammenheng med oppdraget” Nasjonal kunnskapsbase for e-helse”.
Arbeidet skal kvalitetssikres og forankres i Arbeidsutvalget for Nasjonalt Helseregisterprosjekt
(NHRP AU) og Nasjonalt Utvalg for Fag og Arkitektur (NUFA). Dette skal gjennomføres ved at

Nasjonalt senter for e-helseforskning - Oppdrag 2016. Direktoratet for e-helse
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Direktoratet for e-helse sørger for at prosjektet får innpass på møtet i NHRP AU 6. september og
møtet i NUFA 14-15. september, for å drøfte funn og innretning.
Tids- og leveranseplan
■

Fase 1:
Etablere en framdriftsplan med faste møtepunkter innen 15. junie2016.
o Identifiserte 3-5 relevante land/regioner/organisasjoner, samt faktorer
prosjektet foreslår å fokusere på. Levers i form av et Word-dokument eller en
Powerpoint-presentasjon, innen 30. juni 2016.
o

■

Fase 2:
o En beskrivelse av hvordan prosjektet foreslår å presentere/fremstille/visualisere
funnene leveres medio august 2016 (foilserie eller fakta-ark).
o En foreløpig versjon av hovedrapporten leveres for kvalitetskontroll medio september
2016.
o Endelig versjon av hovedrapporten som beskriver
landenes/regionenes/organisasjonenes tilnærminger og diskuterer disse, særlig i lys av
relevans for norsk arbeid med referansearkitektur. For at «Prosjekt referansearkitektur
og teknologiske fellesløsninger for nasjonale helseregistre» skal kunne nyttiggjøre seg
resultatene i rapporten må leveransen finne sted senest 31.oktober 2016.
o NSE skal forberede et halvdags miniseminar i Direktoratet for e-helse sine lokaler på
Skøyen, der de viktigste funnene og konsekvensene av disse drøftes. Dette skal
avvikles innen utgangen av 2016, etter Direktoratet for e-helses ønske.

Leveransene i prosjektet skal godkjennes av Direktoratet for e-helse. NSE sender sine leveranser til
Truls Korsgård, som innheter tilbakemelding fra andre aktører i og eventuelt utenfor Direktoratet.
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Internasjonale referansecase for bruk av helsedata
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.
Se også overordnet Samarbeidsavtale mellom partene for en helhetlig beskrivelse av styringsmodell.
Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter:
Bemyndiget representant for partene:
For Oppdragsgiver:
Navn Truls Korsgaard
Tittel Seniorrådgiver
Adresse
Telefon 91777590
E-post Truls.Korsgaard@ehelse.no
For Oppdragstaker: <Avdelingsleder>
Monika Johansen
Konst. avdelingsleder
90684407
Monika.Alise.Johansen@telemed.no
Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 30
virkedager i forkant.
Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell
Totalt antall timer NSE for 2016 er 365.
Oppdragstakers nøkkelpersonell:
Navn

Stilling

Kompetanseområde

Per Atle Bakkevoll
Johan Gustav Bellika
Stein Olav Skrøvseth
Gro Berntsen
Rune Pedersen

Prosjektleder
Sjefsforsker
Senterleder
Sjefsforsker
Forsker

Teknologi, databehandling
Medisinsk informatikk
Statistikk og analyse,
Helsetjenesteforskning,
interoperabilitet og
arketyper

Prosentvis
bidrag
58 %
38%
4%

Avtalen punkt 3.7 Bruk av underleverandør
Oppdragstakers godkjente underleverandører:
Navn

organisasjonsnummer

leveranseområde

prosentvise
bidrag
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Internasjonale referansecase for bruk av helsedata
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers
ytelser skal fremgå her. De samlede priser og sluttvederlag skal fremkomme av bilag 5.
Vederlag
Totalbudsjett: 362 000,- NOK
Budsjett for 2016: 362 000,- NOK
Timepris
Totalt antall timer NSE 2016: 365 t til en verdi av 362 000 ,Pris per time

900,1100,1125,Mva ……%
Totalpris per time

Valuta

Beløp

NOK

362 000,-

ekskl. mva

inkl. mva

Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat med mer enn 10 %
<Dersom Oppdragstaker overskrider sitt estimerte antall timer med mer enn 10 %, skal det her
spesifiseres hvilken reduksjon i timebetalingen som gjør seg gjeldende for alle timer som påløper
utover overskridelsen på 10 %>
Utlegg
I tillegg til avtalt vederlag skal Oppdragsgiver refundere Oppdragstakers dokumenterte utlegg til:
Eksterne samarbeidspartnere- 40 000,Reiser i forbindelse med nødvendige møter/presentasjoner/workshops- 30 000,Utlegg totalt kr. 70 000,Reisetid
For arbeidstid på reiser gjelder de overenskomster som er forhandlet frem med
arbeidstakerorganisasjonene.
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Avvik og forsinkende elementer i administrasjon av pasientforløp på
tvers av behandlingssteder
Overordnet mål
Med utgangspunkt i rapporten Administrasjon av pasientforløp på tvers av behandlingssteder (IS2393) foreslås det et FoU-prosjekt for å ta frem mer kunnskap om utfordringer knyttet til behovet for
en sammenhengende pasientadministrasjon når pasientforløp går på tvers av flere behandlingssteder.
Effektmål for oppdraget:
- Sikre gevinstrealisering (basis for estimering av gevinster)
- Legge til rette for målidentifisering og målstyring på området
- Bidra til kunnskaps- og faktabasert påvirkning på helsepolitiske strategier og e-helsestrategier,
og påvirke tiltaksidentifiseringen i den nasjonale e-helseporteføljen gjennom mer presis
kunnskap om behov og nå-tilstanden
Nærmere om prosjektet/Bakgrunn
Gjennom rapportens problemanalyse er det identifisert
pasientadministrasjonen og uavklart ansvar i ansvarsoverganger.

risikopunkter

for

brudd

i

For å adressere de skisserte utfordringene, foreslås det i rapporten et tiltak for å ta frem en felles,
sammenhengende modell for pasientadministrasjon på tvers av behandlingssteder. Modellen bør være
normerende for å sikre lik IKT-implementering, lik praksis og lik forståelse av forpliktelser i
henvisningsforløpet. En slik modell bør derfor forankres godt med interessentene. Den bør også
hensynta muligheter og begrensninger knyttet til IKT-implementering, og være harmonisert med
rapporteringsområdet (helseforvaltningen).
En nasjonal modell for pasientadministrasjon bør omfatte:
-

Felles regler for administrasjon av pasientforløp på tvers av hele helse- og omsorgstjenesten
(arbeidet i rapporten er i hovedsak avgrenset til spesialisthelsetjenesten)
Felles systemregler for prosess-støtte på tvers av behandlingssteder
Felles begrepsapparat, variabeldefinisjoner og koder
Rammeverk for sammenstilling, avstemming og sporbarhet på pasientadministrative hendelser
for å kunne forebygge eller være i stand til å tidlig oppdage administrativ svikt

Mer kunnskap og fakta om utfordringene kan gi et bedre grunnlag for identifisering og prioritering av
tiltak i området. Likeså kunnskap om dagens praksis og funksjonalitet i EPJ-systemene som anvendes.
Kunnskap om avvik, forsinkende elementer og konsekvenser:
Eksempler på
- Omfang og årsaker til administrativ svikt i pasientforløpet - for eksempel manglende kontrolltime, henvisning borte, brudd på pasientrettigheter, brudd på helselovgivningen generelt, for
eksempel ventelisteforskriften og betalingsforskriften.
- Utfall av avvikene, for eksempel forsinket helsehjelp, tap av helse, opplevd utrygghet.
- Kunnskap om når og hva som blir gitt av informasjon til pasienten ved sentrale hendelser i
pasientadministrasjonen, for eksempel at pasienten blir henvist videre til et annet sykehus. I
hvilken grad er pasienten involvert i beslutningene, og i hvilken grad og på hvilken måte blir
pasienten opplyst om sine rettigheter og at de er ivaretatt?
- Kunnskap om pasient-initiert valg av behandlingssted i et påbegynt forløp, både fra
pasientståsted og fra helsetjenesten. Det er ikke alltid like enkelt for helsetjenesten å flytte
påbegynt helsehjelp fra et sted til et annet.
1
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Det er behov for en samlet oversikt over uønskede hendelser knyttet til pasientadministrasjon på tvers
av behandlingssteder.
Kunnskap om praksis og IKT-anvendelse i administrasjon av pasientforløp
Det er også behov for mer samlet kunnskap om praksis for administrasjon av pasientforløp og hvordan
IKT-systemer anvendes for å understøtte arbeidsprosesser i dette området. Eksempler på
kunnskapsbehov er:
-

Hvordan mottas, registreres og gjennomføres saksgang for henvisninger, og hvilke variabler
registreres og kodeverk anvendes i EPJ/PAS?
Hvordan kommuniseres rettighetsdata og andre pasientadministrative variabler på tvers av
virksomheter og EPJ-systemer i ansvarsoverganger?
Hvor lang er saksbehandlingstiden på en viderehenvisning fra den blir sendt fra henvisende
instans til første kontakt er planlagt ved nytt behandlingssted?
Hvilke variabler benyttes for ventelisteregistrering og hva er registreringspraksis ved
viderehenvisning av pasienten? Når tas pasienten på og av ventelisten?
Hva er omfanget av papir og postgang ved viderehenvisning? Og bruk av telefon og faks.
Anvendes det dedikerte skjema eller dokumenttyper som viderehenvisning?
Hvordan og når informeres pasienten om pasientadministrative hendelser i forløpet?
Hvordan håndteres rettighetsdata og andre pasientadministrative variabler av helseregionenes
avtaleparter (spesialister og institusjoner)? Og mellom avtaleparter og HF?

Det vises for øvrig til rapporten for å identifiseres flere aktuelle kunnskapsbehov.
Krav til metodevalg og øvrig fremgangsmåte
I arbeidet vil det være behov for å involvere helsefaglig kompetanse knyttet til pasientadministrasjon
og tilgang til juridisk ekspertise på helselovgivningen. I tillegg er det behov for ekspertise på
EPJ/PAS- systemer som brukes for pasientadministrasjonen. Behov for kompetansen kan trolig dekkes
av en referansegruppe. Nettverket «glemt av sykehuset» i HSØ har jobbet med problemstillinger i
dette området i flere år og bør involveres i planleggingen av prosjektet1. Norsk pasientregister og
HFenes ØBAK-rapportering til HOD er eksempler på relevante datakilder.
Det er grunn til å tro at praksis varierer fra sted til sted og at det kan være generelle forskjeller mellom
regionene. Undersøkelser bør derfor gjennomføres i flere regioner. Det kan også være forskjeller
mellom somatikk og psykisk helsevern / rus. I tillegg bør avtaleparter involveres, for eksempel
avtalespesialister, samt private avtaleinstitusjoner som har fått delegert rett til å rettighetsvurdere
pasienter.
Flere metoder er aktuelle og det kan være aktuelt å gjennomføre det i to steg:
1. Intervju basert opplegg: Trekke et strategisk utvalg (som gjenspeiler samhandlingskjeder) og
avdekke svikt og konsekvenser av dette. Forklare/utdype forhold som leder til svikt (teknisk,
organisatorisk, juridisk, el. Annen art). Peke på forbedringspotensial innenfor rammene av en
felles modell.
2. Prosjekter som FoU prosjektet kan kople seg på for å få dybde innsikt både i
problemstillinger, og ikke minst bli best mulig i stand til å komme med en relevant anbefaling
for felles informasjonsmodell – som gjenspeiler det hovedprosjektet har arbeidet med.
Det kan også være relevant å kartlegge praksis internasjonalt, spesielt Skandinavia, samt relevant
funksjonalitet i EPJ-systemer i det internasjonale markedet.
1

Kontakt Toril Orrestad, HSØ
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Kvalitetssikring
Kvalitetssikring kan vurderes ivaretatt i to ledd:
1: Etablere en referansegruppe for prosjektet som gjenspeiler samhandlingskjeden som felles modellen
skal understøtte. Gruppen kan bidra med å kvalitetssikre prosjektet og (del)leveranser underveis.
2: Direktoratet for e-helse kvalitetssikrer milepælsversjoner av rapporten.
Leveranse og tidsplan
Oppstart av et prosjekt for å definere en nasjonal modell for pasientadministrasjon på tvers av
behandlingssteder vil tidligst kunne starte opp høsten 2016. Gjennomføring av et slikt prosjekt er
omfattende og kan ta opptil et år.
Det vil være ønskelig om et slikt prosjekt kan anvende funn i løpet av prosjektperioden. Således bør
det legges opp til at del-resultater kan være klare i mars-april 2017 og at endelige resultater foreligger i
løpet av 2017. Det bør legges opp til en kobling mellom prosjektene. FoU-prosjektet kan med fordel
deles opp i flere leveranser.
Utover behov for tilpasninger av modellen, vil funn i FoU-prosjektet være et viktig utgangspunkt for
estimering av gevinster og beslutningsunderlag med hensyn implementering av modellen.
Det vil være ønskelig at det gjennomføres en sluttkonferanse hvor NSE kan organisere et møte med
sentrale interessenter når sluttrapport er klar, og der interessentene diskuterer kunnskapsgrunnlaget, og
vurderer om det gir grunnlag for bevegelse/enighet i forhold til utvikling av felles modell og
implementering av denne. Det er videre ønskelig at NSE presenterer FoU-prosjektet og resultater i
forbindelse med relevante konferanser / seminarer, og i relevante møter med sektor for eksempel
nasjonal utvalg for fag- og arkitektur (NUFA).

Vedlegg:
Rapport: Administrasjon av pasientforløp på tvers av behandlingssteder – versjon 0.99f (IS-2393)
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Samhandlingsarena
Overordnet mål
Samhandlingsarenaer skal bidra til mer effektiv og bedre behandling av de sykeste pasientene med
behov for koordinert oppfølging fra flere behandlere.
Effektmål for oppdraget
Oppdraget skal bidra til å forberede for pilotering av samhandlingsarena.
Bakgrunn
Behovsanalysen fra NIKT Tiltak 2001, Forprosjekt DIS, viser at et av de mest prekære behovene for
både helsepersonell og innbygger og pårørende er effektiv kommunikasjon og samhandling.
Innbyggerne ønsket at ”behandlerne mine snakker sammen og finner ut av hva som skal skje når, slik
at jeg skal slippe å våre informasjonsbærer og huske på alt”.
Forprosjektrapporten «Pasienten som partner i virtuelle team» (InnoMedrapport 2014) finner de
samme behovene som NIKT tiltak 2001 avdekket. PIVT beskriver et konsept både for en digital
helsepersonell- og en innbyggerflate og løsningsforslag beskrevet i konseptet for Samhandlingsarena
er i stor grad inspirert av PIVT.
NIKT tiltak 2002: DIS 2015 har utarbeidet en overordnet konseptbeskrivelse for samhandling. Det er
ønskelig å få bidrag til forberedende arbeid som kan understøtte gjennomføring av pilot for
samhandlingsarena i 2017, for mulig nasjonal bruk fra 2018.
Nærmere om oppdraget
Under er forslag til delleveranser. Dette som utgangspunkt for videre drøfting. Det er mulig å komme
med forslag til endringer, eller tillegg. Det er ønskelig med estimater per delleveranse da det kan være
mulig å gjøre kun noen av leveransene.
Delleveranse 1: Utredning av mulige løsningsalternativer for samhandlingsarena. Utredningen skal
belyse erfaring fra tilsvarende løsninger i bruk internasjonalt, som kan bidra til mer effektive løsninger
i pilot. Utredningen skal utarbeide forslag til arbeidsprosesser, organisering, roller og ansvar for de
ulike deltagerne i samhandlingsarena. Det skal utarbeides hypoteser for forventede positive og
negative effekter av samhandlingsarena. Dette kan benyttes som utgangspunkt for forskningsarbeid i
2017 som kan følge med på den piloten som gjennomføres, og gjøre følgeforskning på vurdering av
ønskede og uønskede effekter.
Prosjektplan
Det er ønskelig at NSE kommer med forslag om prosjektplan. Ressurser fra Direktoratet for e-helse vil
samarbeide med NSE om etablering av endelig leveransebeskrivelse, og i oppfølging av leveransen.

1
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14. Samhandlingsarena
Operasjonalisering av tema og problemstillinger
Dette er en viktig problemstilling midt i kjerneområdet til NSE, men vi opplever oppdraget som litt
tynt beskrevet. Det vises imidlertid til flere delleveranser, samtidig som det bare inngår en
delleveranse i oppgavebeskrivelsen, så det er mulig at noe av oppdraget har falt ut. Vi foreslår derfor
et forprosjekt for å avklare problemstillinger og utarbeide formål, mål, milepæler og leveranser
sammen med Direktoratet for e-helse.
Beskrivelse av kompetansebehov:
Oppdraget utføres av seniorforskere og utredere.
Plan for gjennomføring og leveranseplan

Estimert budsjett

Tentativ tidsplan

Nasjonalt senter for e-helseforskning - Oppdrag 2016. Direktoratet for e-helse
Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan

Samhandlingsarena – Forprosjekt Forskning (FF) H-2016
Overordnet Visjon:
Bidra til å virkeliggjøre en radikalt ny måte å levere helsetjenester til personer med langvarige og komplekse
behov gjennom forskningsstøttet utvikling og implementering av person-sentrerte, helhetlige og proaktive
samhandlingsløsninger.
Samhandlingsløsningen skal på sikt inngå i en kontekst som beskrevet i visjonen. I denne fasen legger vi til
grunn konseptbeskrivelsen for samhandlingsløsning slik den er beskrevet i NIKT 2001 (2015)1. :
«Kanalen som opprettes fra innbyggersiden gjennom helsenorge.no vil ikke kunne ta ut potensialet eller
ha god funksjon dersom det ikke samtidig gis mulighet for elektronisk samarbeid og organisering av
team på tvers av virksomheter og nivå. Prosjektgruppen har derfor kommet frem til at det må opprettes
en digital samhandlingsarena for helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Dette
ligger utenfor helsenorge.no sitt mandat å opprette, men da en slik arena er essensiell for å møte
innbyggers behov for at ”behandlerne snakker sammen”, omtales en slik løsning i denne
konseptbeskrivelsen.
I konseptet Samhandlingsarena på helsenorge.no foreslår vi funksjoner som gir pasienten god oversikt
over aktiviteter og hendelser i eget sykdomstforløp, mulighet for elektronisk og visuell dialog med
helseteamet sitt, å kunne delta i planlegging, behandling og oppfølging, stille spørsmål, få tilgang til
nødvendig informasjon, samt tilbud om selvhjelps- og egenmestringsverktøy.
Samhandlingsarena må utgjøre en forskjell for innbyggere og behandlerne som er involverte i forløpet.
For at denne innbyggertjenesten skal fungere, må man tidlig konseptuelt beskrive den operative
samarbeidsmodellen, som i alle fall på sikt vil involvere både pasient, spesialisthelsetjenesten, primær–
og kommunehelsetjenesten1.1»

Primært mål:
Forprosjekt Forskning (FF) skal beskrive et aksjonsforskningsprosjekt som bidrar med forskningsbasert
kunnskap og evaluering av en samhandlingsløsning som er integrert med HelseNorge.no og andre nasjonale
IKT-tiltak.
I skrivende stund er en del av finansieringen for samarbeidende prosjekter uklare. For å håndtere denne
usikkerheten, så har vi laget to scenarier for forprosjektet:

Plan A

FF vil knyttes tett an til et utførende prosjekt: «Digital Samhandlingsarena (DS)», som er ledet av T. Normann.
DS har kun del-finansiering på plass. Det er sendt en søknad til Innomed om midler for å finansiere et
forprosjekt for DS, som skal munne ut i et beslutningsgrunnlag for et DS-hovedprosjekt, men svar på søknaden
foreligger ikke nå. DS utfører dette forberedende arbeidet på vegne av UNN-HF og Tromsø og Harstad
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kommune, for en avgrenset pilot som bruker Pasient sentrert helsetjeneste team (PSHT) som pilot. Piloten skal
kunne være modell for en nasjonal løsning på sikt. Beslutningsgrunnlaget som kommer ut av forprosjektet vil
danne grunnlag for videre planlegging i helsetjenestens beslutningslinje.
Forprosjektet DS vil fokusere på følgende aktiviteter:
Prioritere funksjonelle krav som skal løses på kort og lengre sikt
Utrede teknologiske forutsetninger
Utrede og beskrive organisatoriske og regulatoriske forutsetninger
Utrede hva skal ivaretas av det offentlige og hva kan leverandørene bidra med
Utarbeide konseptforslag, beslutningsgrunnlag og hovedprosjektskisse
DS-prosjektet legger til rette for at beslutningslinjen i Helsetjenesten kan definere et «hovedprosjekt» som
utvikler selve samhandlingsløsningen.
Dette Forskningsprosjektet (FF) skal integreres med både for- og hovedprosjekt for DS. For at
forskningsprosjektet skal gi meningsfull støtte til DS, er det nødvendig, i samarbeid med eHelse, og DSprosjektet å avklare følgende spørsmål.
1) Hvordan skal FF integreres i hovedprosjektet? Det er ønskelig at forskerne har en
«aksjonsforskningsrolle», og en «evalueringsrolle». Disse to rollene krever at forskerne har tett dialog
og innsyn i, og påvirkningsmulighet i utformingen av for- og hovedprosjektet for DS.
2) Hvilke avgrensning/felles interesser finnes mellom DS og andre tilgrensende aktivitetsområder i regi av
eHelse, spesielt Avstandsoppfølging, og Innbyggertjenester på HelseNorge.no.
3) Presisering av forskningsspørsmål som FF har ansvar for.
4) Avgrenisning og begynne på utredning av det eksisterende kunnskapsgrunnlag.Hvor stort omfang skal
en slik utredning ha, og kan det inkludere besøk til institusjoner som «har gjort men ikke publisert»?
Dette bør inkludere en utredning av eksisterende samhandlingsløsinger i Norge. En teori-basert /
forskningsbasert model for god samhandling, samt skisser av scenarier for mulige framtidsscenarioer
som kan påvirke dagens valg av løsninger.
5) Utvikle en plan for iterativ formativ evaluering i pilot, samt en summativ evaluering av DS, som skal
ende opp med en gevinst-realiserings analyse, og en businessmodell for løsningen.

Plan B

Dersom Innomed søknaden om forprosjekt ikke finansieres, så vil behovet for å utvikle et beslutningsgrunnlag
måtte finansieres gjennom midlene som er bevilget til NSE og FF. Da vil Forprosjekt DS og forprosjekt FF,
smelte sammen til et felles forprosjekt som må ivareta begge hensyn. Dette vil føre til en nedprioritering av
forskningsoppgavene i nevnt i punkt 4 og 5 ovenfor. Revidering av fremdriftsplan (nedenfor) og budsjett (bilag
4) gjøres først dersom plan B aktiveres.

Fremdriftsplan for Oppdraget gitt plan A:
Oppstart Aug 2016. – Avslutning 18. nov
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Delta på KVALUT WS 10. juni om DS.
Avklaring med DS, og eHelse om rammebetingelsene for FF prosjektet
Svar på søknad til Innomed forventes i løpet av juni. Dersom negativt svar -> revidering av
fremdriftsplan og budsjett.
En hurtig-kunnskapsoppsummering, samt en avgrensning av evt ytterligere kunnskapsoppsummering i
hovedprosjekt FF på nærmere spesifiserte områder.
Workshop oktober 2016 – forskningsinnspill til de eksisterende planer for sosio-tekniske løsninger, og
deres respektive utviklingsløp.
Identifisere relevante formative og summative evaluerings forskningsspørsmål i DS-prosjektets løp.
Krav til gevinst realiseringsplan, og evt utvikling av en business-modell for løsningen.
Utarbeidelse av forskningsprotokoll for hovedprosjekt innen 18 nov 2016
Formalisering av forskningssamarbeid med eksterne parter

Det er ønskelig med innspill fra eHelse i pkt 1-5 ovenfor.
Avtalt underleverandører: KVALUT, UNN-HF, Sintef IKT, Avdeling Instrumentering og SINTEF teknologi og
Samfunn, Avdeling Helse og Universitetet i Agder. Avhengig av presiseringer og avklaringer fra eHelse, kan
andre forskningsmiljøer også være aktuelle å trekke inn i arbeidet, (NTNU, OUS) men dette samarbeidet
formaliseres ikke nå.
Aktørene som involveres som samarbeidspartnere i forskningsprotokollen vil bidra til kvalitetssikring av
protokoll.

Leveranser (FF):
Workshop, oktober 2016.
Innen 18. nov - Prosjektplan for et hovedprosjekt med oppstart vår 2017for aksjonsforskningsaktiviteter
som understøtter og evaluerer arbeidet i for- og hovedprosjekt for DS

1. NIKT. Konseptbeskrivelse for Samhandlingsarena, Digitale innbyggertjenester – spesialisthelsetjenesten. DIS
2015, NIKT tiltak 2001, 2015.

