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Bakgrunn for saken
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer styringsgruppen til en drøfting av rammene for en
ekstern evaluering av om Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) utvikler seg i tråd med
nasjonale mål, etter virksomhetsendringen fra 1. januar 2016. Evalueringen er tenkt
gjennomført i to trinn, en underveisrapportering høsten 2018, etterfulgt av en mer omfattende
evaluering høsten 2020. Det foreslås at Helse Nord RHF ved styringsgruppen er oppdragsgiver
for et eksternt oppdrag til fag- eller konsulentmiljø for gjennomføring av første trinn av
evalueringen. Evalueringen i 2018 er ønskelig for å få en vurdering av status for omleggingen fra
den tidligere kompetansetjenesten til et kompetanse- og forskningsmiljø for helsesektoren.
HOD foreslår at følgende hovedkriterier legges til grunn for evalueringen (se vedlegg):
 Relevans, nytte og leveransedyktighet
 Vitenskapelig kvalitet (omfang og kanal for publisering og ekstern finansiering)
 Kompetanse (følgeforskning, kunnskapsoppsummeringer)
 Styring, finansiering, rapportering og oppfølging av NSE
 Nettverk og samarbeid (nasjonalt, internasjonalt)
 Hvordan NSEs strategi og tiltaksplan bidrar til å nå målene for virksomheten
I oppdragsbrevet fra HOD til Helse Nord RHF fremgår det at HOD også vil invitere senteret til
dialog om innretning og rammer for evalueringen. I tillegg til den generelle drøfting av
kriteriene bes styringsgruppen ta stilling til om det er hensiktsmessig at senteret skal evalueres i
forhold til innovasjon og nytte for næringsaktører.

Forslag til vedtak
1. Styringsgruppen ser positivt på forslaget om å påta seg ansvaret for å gjennomføre første
trinn av evalueringen av NSE som skal ferdigstilles høsten 2018. Styringsgruppen vil ta ansvaret
for innhold, opplegg og gjennomføring av evalueringsprosessen.
2. Styringsgruppen vil i forbindelse med evalueringen legge til grunn hovedkriteriene i notat fra
HOD (vedlegg 1). I den grad det anses viktig og hensiktsmessig å konkretisere/justere forslag til
evalueringskriterier, vil dette bli tatt opp og avklart i dialog med HOD.

Vedlegg
Vedlegg 1: Opplegg for evaluering av Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)

Saksframlegg til styremøtet 23. mars 2017
Opplegg for evaluering av Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer styringsgruppen til en drøfting av rammene for en
ekstern evaluering av om Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) utvikler seg i tråd med
nasjonale mål, etter virksomhetsendringen fra 1. januar 2016. Evalueringen er tenkt
gjennomført i to trinn, en underveisrapportering høsten 2018, etterfulgt av en mer omfattende
evaluering høsten 2020. Det foreslås at Helse Nord RHF ved styringsgruppen er
oppdragsgiver for et eksternt oppdrag til fag- eller konsulentmiljø for gjennomføring av første
trinn av evalueringen.

1. Bakgrunn
Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) ble etablert 1. januar 2016, basert på en endring
av mandat og styringsform for det tidligere Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
(NST).
NST var finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet som en nasjonal kompetansetjeneste
innen telemedisin, over kap. 732, post 78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester.
Helsedirektoratet leverte våren 2014 sin vurdering av nasjonale tjenester. Direktoratet
anbefalte at departementet vurderer avvikling av NST som en nasjonal kompetansetjeneste i
spesialisthelsetjenesten. Begrunnelsen er at kompetanse innen telemedisin er godt utbredt i
alle helseregioner, og at formålet med å etablere tjenesten dermed er oppfylt.
Kompetansesenterfunksjonen ble vedtatt avviklet med virkning fra 1. januar 2016. Midlene
ble flyttet fra kap. 732 post 78 Forsking og nasjonale kompetansetjenester til
basisbevilgningene til Helse Nord RHF. Det ble forutsatt at NST skulle bli forankret i Helse
Nord RHF og at midlene skulle understøtte nasjonale behov innenfor e-helse. Det ble vektlagt
å sikre at Direktoratet for e-helse kunne sikres en hensiktsmessig posisjon og at behovene for
kunnskap i de fire regionale helseforetakene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene
ble ivaretatt.
Formålet med etableringen av NSE er å utvikle et nasjonalt forsknings- og kompetansemiljø
innen e-helse, velferdsteknologi, m-helse, telemedisin mv.

2. Opplegg for evaluering av NSE
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å evaluere NSE allerede 2018 for å få en vurdering
av status for omleggingen fra den tidligere kompetansetjenesten til et kompetanse- og
forskningsmiljø for helsesektoren.
Evalueringen bør vektlegge vurdering av kompetanse blant senterets ansatte, relevans og
kvalitet på forskningen, og om mulig vurdere konkrete effekter og samfunnsnytte (for
myndigheter og helsetjenesten) av forsknings- og utredningsvirksomheten til senteret.
Videre bør evalueringen kartlegge etablerte nettverk og samarbeid med aktørene i helse- og
omsorgstjenesten, samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, og om

senterets virksomhet vurderes å ha relevans og nytte for tjenesteinnovasjon og næringsaktører
innen e-helsefeltet. Gjennomgangen bør også omfatte en evaluering av dagens styring,
finansiering, rapportering og oppfølging av NSE. Evalueringen bør også vurdere i hvilken
grad senteret har en strategi for videre utvikling som vil kunne imøtekomme fastsatte mål, og
peke på eventuelle endringsbehov for å nå de overordnede målene for NSE.

2.1 Evalueringskriterier
Med utgangspunkt i de nasjonale forventningene fra departementet til Helse Nord RHF for
2016 og 2017, og oppdragsbrevet fra Helse Nord RHF til NSE for 2017 foreslår vi at
følgende kriterier legges til grunn for evalueringen:












Relevans, nytte og leveransedyktighet: Om forsknings- og innovasjonsprosjektene og
aktivitetene er rettet inn mot strategisk viktige områdene innenfor e-helse nasjonalt,
med leveranser som mht kvalitet, innhold og framdrift er tilpasset sentrale nasjonale
prosesser og brukernes behov, samt om formidling av kunnskap er hensiktsmessig.
Vitenskapelig kvalitet på forskningsprosjektene: Vurdering av omfang og kanaler for
publisering, omfang av ekstern finansiering fra regionale, nasjonale og internasjonale
finansieringskilder, eventuelt andre kriterier for vurdering av kvalitet.
Kompetanse: Eksisterende kompetanse innen satsingsområdene følgeforskning og
kunnskapsoppsummeringer på e-helseområdet, og kompetansestyrkende tiltak som
rekruttering, samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø gjennom
hospitering og annen utveksling av forskere, workshops, osv.
Rammebetingelser: I hvilken grad dagens styrings- og rapporteringskrav,
styringslinjer og finansiering er effektive for å nå målene for virksomheten, jf.
oppdragsbrev fra Helse Nord RHF og brev fra HOD om nasjonale behov.
Nettverk og samarbeid: Samarbeid med andre forsknings- og kunnskapsmiljøer på ehelseområdet, både nasjonalt (inkludert direktoratet for e-helse) og internasjonalt,
nettverk og møteplasser med aktørene i sektoren.
Strategi for videre utvikling: Hvordan NSEs strategi og tiltaksplan for videre utvikling
vil bidra til å nå målene for virksomheten.

Kommentert [HFH1]: Senteret er vel ikke gitt noen
eksplisitt rolle vis a vis næringslivet, så dette element bør i
alle fall tones ned, om det skal være med. Man kunne tenke
seg en formulering som foreslått ovenfor i spor endringer.
Kommentert [SK2R1]: Ok, dere kan se på formuleringen

