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Bakgrunn for saken
Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), underlagt Helse Nord RHF, ble startet opp med
virkning fra 1. januar 2016. I statsbudsjettet 2017, «Styrket gjennomføringsevne og nasjonal
styring av e-helse» står det at:
Nasjonalt senter for e-helseforskning skal ha en nasjonal rolle og understøtte nasjonale
behov for kunnskap på e-helseområdet. <…> Senteret skal ta utgangspunkt i de nasjonale
behovene knyttet til arbeidet med én innbygger – én journal.
Videre poengterer statsbudsjettet at:
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. Senteret skal samarbeide med Direktoratet for e-helse
og andre sentrale aktører som de regionale helseforetakene.
For 2016 ble 35,9 mill. kroner overført som tilskudd til drift av senteret, for 2017 er tilskuddet
foreslått videreført med 36,7 mill. kr.
I januar 2017 ble det sendt ut brev fra HOD til Helse Nord RHF (vedlegg 1), og 1. februar 2017
fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge (vedlegg 2). Brevene tydeliggjør
oppdraget til Nasjonalt senter for e-helseforskning.

HOD poengterer i sitt oppdragsbrev til Helse Nord RHF at senteret skal:
- Inkludere forskning og utredning (følgeforskning og metodevurderinger) av ehelsetiltak.
- Ta utgangspunkt i nasjonale behov identifisert av sektoren og behov knyttet til
arbeidet med én innbygger – én journal, inklusiv overordnede mål i nasjonal
handlingsplan for e-helse for perioden 2017-20.
- Samarbeide tett med Direktoratet for e-helse for å avklare nasjonale behov.
Behovene skal sees i sammenheng med prioriteringer fra nasjonal porteføljestyring.
- Sammen med Direktoratet for e-helse avtale samarbeidsform, roller og fordeling av
ansvar og oppgaver.
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Helse Nord RFH poengtere i sitt oppdragsbrev til Universitetssykehuset Nord-Norge HF at
senteret skal:
- Fortsette prosessen med omstilling
- Videreføre sin faglige virksomhet med utgangspunkt i bestillingen beskrevet i
oppdragsbrevet for 2016
- Følge opp tema og kompetansebehov beskrevet i revidert nasjonal handlingsplan for
e-helse, relatert til NSE sin virksomhet, i dialog med Direktoratet for e-helse
- Styrke egenkompetanse innenfor satsingsområdene
følgeforskning/implementeringsforskning og kunnskapsoppsummering gjennom
egenrekruttering, samarbeid nasjonalt og internasjonalt, hospiteringer, seminar
/workshops
- Innrette ny eksternfinansiert forskningsportefølje slik at den ligger innenfor den
nasjonale e-helsestrategien og senterets satsingsområder
- Samarbeide tett med Direktoratet for e-helse med hensyn til konkretisering,
oppfølging og for å understøtte senterets faglige autoritet og forankring i sektoren.
Pågående prosesser om roller, gjensidige forventninger og arbeidsmåter må avklares
- Levere større forskningsoppdrag, men også kunne påta seg kortere oppdrag ved
behov på rask kunnskap
- Innrette prosjektene slik at resultatene kan publiseres i relevante og anerkjente
tidsskrifter
- Ta aktivt initiativ til etablering av forskningssamarbeid med andre nasjonale ehelsemiljø
- Gjennomføre minst ett årlig møte mellom administrerende direktør UNN og
styringsgruppen hvor bl.a. forventninger og årlige planer samstemmes
- Utarbeide årsrapport som beskriver resultatoppnåelse med utgangspunkt i
bestillinger samt utviklingstrekk både nasjonalt og internasjonalt som anses relevant
for senterets videre utvikling, rolle og oppgaver

Forslag til vedtak
1. Styringsgruppen tar saken til orientering

Vedlegg
Vedlegg 1: Oppdragsbrev fra HOD til Helse Nord RHF januar 2017
Vedlegg 2: Oppdragsbrev fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1.
februar 2017
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Nasjonalt senter for e-helseforskning - nasjonale behov for forskning og utredning
Helse- og omsorgsdepartementet viser til brev til Helse Nord RHF datert 2. februar 2016 om
Nasjonalt senter for e-helseforskning og nasjonale behov for forskning og utredning. I dette
brevet beskriver departementet senterets nasjonale oppgaver og rolle i 2017.
Nasjonalt senter for e-helseforskning ble etablert 1. januar 2016 for å understøtte nasjonale
behov for kunnskap på e-helseområdet. I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget 36,7 mill.
kroner til drift over kap. 732, post 70. Senterets nasjonale rolle skal ivaretas gjennom en bredt
sammensatt styringsgruppe. Oppgavene til senteret inkluderer forskning og utredning,
herunder følgeforskning og metodevurderinger av e-helsetiltak.
Senteret skal ta utgangspunkt i de nasjonale behovene som blir identifisert av de ulike
aktørene i sektoren og behov knyttet til arbeidet med én innbygger – én journal.
Departementet viser til det pågående arbeidet med nasjonal handlingsplan for e-helse for
perioden 2017-20 og de overordnende målene for IKT-utviklingen i helse- og
omsorgssektoren:
 Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.
 Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.
 Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og
forskning.
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Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samarbeide tett med Direktoratet for e-helse for å
avklare de nasjonale behovene for forskning og utredning. Behovene skal sees i sammenheng
med prioriteringer fra nasjonal porteføljestyring. Nasjonalt senter for e-helseforskning og
Direktoratet for e-helse skal sammen avtale samarbeidsform, roller og fordeling av ansvar og
oppgaver (samarbeidsavtaler).
Helse- og omsorgsdepartementet viser til brev av 2. februar 2016 der det ble lagt til grunn at
senteres skal evalueres i 2018. Evalueringen vil ikke bli ferdigstilt før i 2019. Senterets
oppgaver er langsiktige og det er behov for noe mer tid for å etablere senterets oppgaver.
Departementet planlegger oppstart av følgeevaluering i 2018 og vil invitere senteret til dialog
om innretning og rammer for denne.
Forskning og utredning er viktige virkemidler i arbeidet for å nå de nasjonale e-helsemålene.
Helse- og omsorgsdepartementet ser fram til videre samarbeid om Nasjonalt senter for ehelseforskning.
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