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Bakgrunn for saken 
EU, WHO og ITU skal opprette et kompetansesenter for m-helse som skal være det naturlige 
stedet å henvende seg når det gjelder kunnskap om m-helse i Europa (EU). 
 
7. august 2017 søkte EU-kommisjonen, i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO) og 
International Telecommunication Union (ITU) etter kandidater til rollen som vertsinstitusjon for 
dette europeiske m-helsesenteret.  
 
European Connected Health Alliance (ECHAlliance) inviterte Nasjonalt senter for e-
helseforskning inn i et konsortium som samlet ønsker å ta rollen som europeisk m-helse senter. 
ECHAlliance vil være leder/koordinator i søknadsfasen og i en eventuell drift av senteret. 
Konsortiet bestod i pre-kvalifiseringsfasen av følgende organisasjoner:  
 

• European Connected Health Alliance (ECHAlliance) 
• Norwegian Centre for E-health Research 
• ICT and Health Centre Foundation (TicSalut), Spania 
• Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia (AQuAS), Spania 
• Open University of Catalonia (UOC), Spania 
• Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw (IMEC), Belgia 
• National Centre for Scientific Research “DEMOKRITOS”, Hellas 
• Digital Health and Care Institute (DHI), Skottland 

 
NSE leverte en pre-kvalifiseringssøknad 29. september 2017 (se referanse). Søknaden er 
akseptert og konsortiet har startet arbeidet med å levere en fullstendig søknad. Endelig 
søknadsfrist er ikke satt, men er forventet å være i mars 2018.   
 
Den foreliggende utlysningen er utydelig mtp størrelsesorden på finansieringen, men det er 
antydet at graden av egenfinansiering er høy. Vi planlegger at vår egenfinansiering vil være i 
form av pågående prosjektfinansiering av aktiviteter som kan knyttes til et slikt senter. Det vil 
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sannsynligvis være nødvendig å bruke noe basisfinansiering til prosjektet, men senteret har som 
målsetning å skaffe ekstern finansiering til hele eller deler av beløpet  
 
I skissen til søknad er målsettingene for m-helsesenteret: 

- Å møte det internasjonale behovet for kunnskap/veiledning for å integrere m-helse i de 
nasjonale helsetjenestene. 
Å samle, formidle og bygge videre på erfaringene fra WHO-ITU m-helseinitiativ «Be  
He@lthy, Be Mobile» 

- Å forstå forutsetninger, drivere og utfordringer ved å ta i bruk m-helse applikasjoner og 
tjenester. 

- Å samle, systematisere og formidle beste praksis i arbeidet med m-helse og dele denne 
erfaringen internasjonalt. 

 
NSE har lang erfaring med forskning innen m-helse og ønsker å bidra som forskningspartner og 
styrke kunnskapsgrunnlaget for m-helse inn i planlagt senter. Å være en del av dette europeiske 
senteret, vil gi resultater som er av relevans for den nasjonale utviklingen i tråd med det 
langsiktige utviklingsbildet i «Én innbygger – én journal», hvor det er pekt på behovet for mer 
kunnskap om bl.a m-helseverktøy for pasient og helsetjenesten.  
 
Ut ifra de uklare signalene om finansiering av senteret ser vi på dette tidspunktet det følgende 
som NSEs rolle og nytte som partner i dette: 
 

- Det bidrar til å synliggjøre NSE sin kunnskap i et sentralt EU-senter på m-helse. 
- Det gir oss et relevant nettverk for etablere nye forskningsprosjekter som er i tråd med 

vår egen strategi og våre satsingsområder. Datafangst, forebygging, egenmestring og 
integrasjon mot helsetjenesten og andre digitale tjenester vil bli vektlagt som vårt bidrag 
i en eventuell søknad. 

- Det gir oss en kanal for formidling av egen kunnskap. 
- Det bidrar til internasjonalt samarbeid. 
- Det bidrar til å styrke vår rolle som kunnskapsforvalter om m-helse. 
- Det bidrar til å styrke vårt omdømme og gi oss en nasjonal og internasjonal legitimitet 

innen m-helseområdet. 
 
Et av formalkravene søknaden må oppfylle er myndighetsgodkjennelse i form av et støttebrev 
fra nasjonale helsemyndigheter. HOD har uttrykt at en slik støtte forutsetter en rollebeskrivelse i 
tråd med NSEs strategi/mandat og en god forankring i styringsgruppen.  
 

Forslag til vedtak 
1. Styringsgruppen støtter at NSE jobber videre med søknaden innen de føringer som 

fremkommer i referatet. 
 

2. Styringsgruppen anbefaler at senterets ledelse viderefører dialogen med HOD om nasjonal 
myndighetgodkjenning. 
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Vedlegg  
1. «Expression Of Interest» som sendt til EU-kommisjonen (unntas offentlighet) 
2. Tilbakemelding fra EU-kommisjonen 

 
Referanse 
Expression of Interest (reference no. REOI-2017-004): 
https://www.ungm.org/Public/Notice/60397 
 

https://www.ungm.org/Public/Notice/60397
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