SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Status for evaluering av NSE
Saksnummer

16/2018

Avsender

Senterleder

Møtedato

14.06.2018

Bakgrunn for saken

I henhold til styringsgruppens saker 6-2017, 16-2017 og 42-2017 gjennomføres en foreløpig
evaluering av senteret i 2018. Evalueringen gjennomføres av EY med dokumentanalyse, intervjuer av
sentrale aktører og spørreundersøkelser.
Status for gjennomføring av evalueringen fremlegges i vedlegget og orienteres muntlig i møtet.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering.

Vedlegg
Oppsummering av status og gjennomføringsplan fra EY.

Statusoppdatering evaluering av NSE
14.06.18
Willy Eidissen, Anja Undrum Enge,

Sandra Elise Olsen

Fremdriftsplan – i henhold til plan
Her er vi i
planen
mar
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mai
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jul
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nov

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

Fase 1 Planlegging og oppstart
Planlegging og oppstart

Fase 2 Datainnsamling og analyse:
Dokumentgjennomgang
Gjennomføre spørreundersøkelser og intervjuer
Strukturere og analysere informasjon
Forankre observasjoner

Fase 3 Oppsummering og sluttrapport
Utarbeide rapport
14.06.2018
Styringsgruppemøte

Page 2

Rapportutkast til
gjennomgang i
styringsgruppemøte

Endelig rapport
til behandling i
styringsgruppen

Metode

Ønsket utfall av
evalueringen

Berørte kriterier

Oppgave

Plan for å dekke oppgaver og kriteriersom fremlagt ved oppstart
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Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Oppgave 4

Avklare hvorvidt NSE har eller er i ferd med å
svare ut bestillingen fra HOD/Helse Nord RHF
med hensyn til kompetanse og leveranser

Avklare om senterets kompetanse og leveranser
er etterspurt og blir nyttiggjort i sektoren.

Avklare hvorvidt senteret har eller er i ferd med å
oppnå en nasjonal og internasjonal rolle
innenfor e-helseforskning.

Vurdere om senterets rammebetingelser er
tilpasset oppgavens omfang og kompleksitet

1. Relevans, nytte og leveransedyktighet
2. Kompetanse
5. Strategi

1. Relevans, nytte og leveransedyktighet
2. Kompetanse
4. Nettverk og samarbeid
5. Strategi

4. Nettverk og samarbeid

3. Rammebetingelser

• Hvordan ligger man an hva å svare ut
bestillingen?
• Foreligger en strategi for å nå målet?
• Er strategien adekvat?
• Har man gjennomført, eller er i ferd med å
gjennomføre strategien?

• Hvordan ligger man an hva angår å ha
kompetanse og leveranse som blir nyttiggjort
i sektoren?
• Foreligger en strategi for å nå målet?
• Er strategien adekvat?
• Har man gjennomført, eller er i ferd med å
gjennomføre strategien?

• Hvordan ligger man hva angår å oppnå en
nasjonal og internasjonal rolle?
• Foreligger en strategi for å nå målet?
• Er strategien adekvat?
• Har man gjennomført, eller er i ferd med å
gjennomføre strategien?

• Vurdering av om AS IS styringslinjer, styringsog rapporteringskrav samt finansiering er
hensiktsmessig hva angår å nå NSE sine
målsettinger

• Dokumentgjennomgang
• Dybdeintervjuer

• Spørreundersøkelse sentrale interessenter
• Dybdeintervjuer
• Dokumentgjennomgang

•
•
•
•

Spørreundersøkelse sentrale interessenter
Spørreundersøkelse styringsgruppen
Dybdeintervjuer
Dokumentgjennomgang, inkludert
gjennomgang av forskningsaktivitet

• Dybdeintervjuer
• Spørreundersøkelse styringsgruppen
• Dokumentgjennomgang

Status
Underoppgaver

Oppgaver
Fase 1

1. Planlegging og oppstart

2. Dokumentgjennomgang

►

Gjennomføre og oppsummere oppstartsmøte



►

Planlegge gjennomføring



►

Relevante nasjonale dokumenter
Interne dokumenter
Gjennomgang av forskningsaktivitet




►
►

3. Spørreundersøkelse og intervjuer

►
►
►

Fase 2

►
►

4. Strukturere og analysere informasjon

►
►
►
►

5. Forankre observasjoner

►
►
►

Fase 3
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6. Utarbeide rapport

Status

►
►
►

Lagt til i august

Intervjuer NSE
Intervjuer styringsgruppen
Spørreundersøkelse styringsgruppen
Spørreundersøkelse interessenter
Supplerende samtaler Direktoratet for e-helse
Oppsummere intervjuer NSE
Oppsummere intervjuer styringsgruppen
Analysere data spørreundersøkelse styringsgruppen
Analysere data spørreundersøkelse interessenter





Invitasjon sendt



Foreløpige funn legges frem for ledergruppen i juni
Presentasjon av utkast rapport
Presentasjon av endelig rapport

Tentativt 27.06

Opprette rammeverk for rapport
Ferdigstille utkast forut for styringsgruppemøtet i september
Ferdigstille rapport forut for styringsgruppemøtet i desember

-

-



-

Oppsummering
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►

Fremdrift i henhold til fremdriftsplan
► Gjennomført majoriteten av fase 2

►

Målsetning om å fullføre datainnsamling før sommeren
► Unntaket er gjennomgang av forskningsaktivitet som etter ønske
utsettes til etter sommeren
► Fremlegging av preliminære funn for ledergruppen

Takk for
oppmerksomheten!

