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Bakgrunn for saken
Direktoratet for e-helse har tatt initiativ til å endre Samarbeidsavtalen mellom E-helse og NSE.
Bakgrunnen for dette er et nytt oppdrag fra HOD til Direktoratet i tildelingsbrevet for 2017.
Direktoratet for e-helse skal:
«Innen 1. september ha utformet forslag til prioriterte behov for forskning og utvikling på ehelseområdet inkludert følgeforskning, som gjenspeiler nasjonale kunnskapsbehov. Behovene skal
ta utgangspunkt i nasjonal e-helse strategi og handlingsplan, og forslag skal utformes i dialog med
Nasjonalt fagutvalg og relevante aktører som Forskningsrådet, de regionale helseforetakene,
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, KS og HelseOmsorg21-rådet. Det er et mål å øke den
tverrfaglige forskningen med utgangspunkt i helse, teknologi, samfunnsvitenskap m.m.»
Som følge av det nye oppdraget har ledergruppen i Direktoratet for e-helse besluttet at interne
ressurser prioriteres inn mot dette konkrete oppdraget. Som en konsekvens vil ikke den
detaljerte oppfølgingen av NSE i 2016, på prosjektporteføljen hvor NSE har samarbeidet med Ehelse, videreføres i 2017.

For å reflektere endringen i samarbeidet vil E-helse og NSE i samarbeid revidere den
overordnede Samarbeidsavtalen. Revidert Samarbeidsavtale planlegges fremlagt til
Styringsgruppen juni 2017. I mellomtiden ber partene om Styringsgruppens tilslutning til
følgende intensjonsavtale:
-

NSE og E-helse skal fortsette det gode samarbeidet om en kunnskapsbasert politikk og
praksis på e-helseområdet.
E-helse skal involvere/samarbeide med NSE i utarbeidelse av leveranse til HOD
(beskrivelse av nasjonale forskningsbehov).
Direktoratet skal ikke «tildele oppdrag», men «peke på kunnskapsbehov», og NSE skal på
selvstendig grunnlag velge de oppdragene de vil gjennomføre.
E-helse skal fortsatt bidra som døråpner og dialogpartner for NSE til prosjekter i den
nasjonale porteføljen.
På de områder der det inngås avtaler om forsknings- og utredningsprosjekter skal
partene bruke en forenklet prosjektavtale basert på en omforent prosjektbeskrivelse i
stedet for tidligere brukte Standardavtale for FoU oppdrag med bilag.
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-

-

E-helse vil fremover ikke følge opp NSE tett på prosjektporteføljen som helhet
(ressursbruk, fremdrift, leveranser osv.). De månedlige rapporteringsmøtene vil bli
omgjort til regelmessige (månedlige) kontaktmøter, hvor formålet er
informasjonsutveksling.
E-helse skal bidra til at forskningsresultatene fra NSE blir løftet frem og nyttiggjort.

Forslag til vedtak
1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til at de punktene som er beskrevet i saken legges til
grunn i en intensjonsavtale mellom E-helse og NSE, og danner grunnlaget for en revidert
samarbeidsavtale som legges fram for styringsgruppen under neste møte.

