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Bakgrunn for saken 
Nasjonalt senter for e-helseforskning skal i henhold til oppdraget fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) finansieres gjennom en kombinasjon av rammefinansiering, i 
hovedsak fra HOD og Helse Nord RHF, og gjennom konkurranseutsatte midler. Dette danner også 
rammen for senterets finansieringsstrategi (sak 25-2018). Erfaringene gjennom nesten fire års drift 
har vist at det er krevende å skaffe konkurranseutsatte midler som sammenfaller godt med senterets 
nasjonale oppdrag. Situasjonen har vært adressert ovenfor HOD og Norges forskningsråd, men det er 
ikke realistisk at denne situasjonen vil endres på kort eller mellomlang sikt. 
 
Samtidig har aktiviteten på e-helseområdet i Norge, inkludert finansiering av tiltak økt betydelig de 
siste årene, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Det er ikke mulig å gi helt presise tall, men eksempler 
er at regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2020 har satt av 373 MNOK i friske midler til relevante 
satsinger1, kostnadsestimatet for Akson er 11,5 milliarder kroner2 og Helse Midt RHF budsjetterer 
med 3,3 milliarder for gjennomføring av Helseplattformen3. Direktoratet for e-helse har dokumentert 
en økning i totale IKT-utgifter i regionene i perioden 2012-2017. Totalt gir dette et bilde der det er 
store investeringer i relevant aktivitet som ikke følges opp av forskning. Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023 peker på alle senterets satsingsområder som viktige områder framover, og 
senteret mener at forskning vil være et sentralt virkemiddel for at regjeringen skal nå sine mål. 
Direktoratet for e-helse peker på følgeforskning som et risikoreduserende tiltak.  
 
På denne bakgrunnen inviteres styringsgruppen til en diskusjon om hvorvidt det er ønskelig å 
adressere situasjonen til Helse- og omsorgsdepartementet og med et mål om at finansiering til E-
helseforskning bør økes i takt med investeringsaktiviteten på området. Dette gjelder økt 
rammefinansiering til senteret så vel som generelle midler til relevant forskning. 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen støtter å adressere behovet for finansiering til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

 
1 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/10/03/373-millioner-til-e-helse/ 
2 Kvalitetssikringsrapport KS1 av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, 
https://ehelse.no/strategi/akson/KVALITETSSIKRINGSRAPPORT%20KS1%20AV%20NASJONAL%20LØSNING%20
FOR%20KOMMUNAL%20HELSE-%20OG%20OMSORGSTJENESTE.pdf 
3 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/19/hod-om-helseplattformen--vi-folger-ekstra-noye-med/ 


