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Bakgrunn

Styringsgruppen gav sin tilslutning til handlingsplan inkludert indikatorer i sak 46/2019. Den endelige
handlingsplanen er publisert på senterets nettsider 1, og alle indikatorene er gjort rede for i vedlegg
1.
Senterleder trekker frem som særlig positivt at det både i 2018 og 2019 har vært en høy andel nivå 2
publikasjoner, og at antall artikler per forsker har økt noe fra 2018 til 2019. Selv om det ikke vises i
indikatorrapporten, har det i 2019 vært en stor økning i vitenskapelige publikasjoner også på nivå 1.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar indikatorrapporten til orientering.

Vedlegg

Indikatorrapport for 2019.
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https://ehealthresearch.no/files/documents/Handlingsplan-2020-200120.pdf

Indikatorer Nasjonalt senter for e-helseforskning
2018 – 2020
Finansiering
Mål: Senteret skal ha en bærekraftig økonomi og økonomisk forutsigbarhet for å nå sine mål.
Senteret finansieres gjennom rammefinansiering og innhenting av eksterne midler. Tiltakene
innrettes mot å øke senterets eksterne inntekter gjennom perioden.
Indikator: Innen 2022 skal 50% av senterets totale finansiering komme fra eksterne inntekter

Kompetanse

Mål: Senteret skal beholde, utvikle og rekruttere kompetanse. Kompetansebehovet må kontinuerlig
evalueres sett opp mot senterets fremtidige behov. Senteret må ha en balanse mellom forsker- og
rådgiver kompetanse, junior- og senior kompetanse, og tverrfaglig kompetanse.
Indikator 1: Minst 50% av senterets ansatte skal ha doktorgrad
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Indikator 2: Senteret skal til enhver tid ha minst ti professorer i hoved- eller bistilling ansatt.

Indikator 3: Senteret skal bevare balansen i årsverk for rådgiver- og forskerstillinger.

Søknader

Mål: Søknader skal være av høy kvalitet for å oppnå høy tilslagsrate. Det er essensielt for
prosjektaktiviteten og senterets inntekter.
Indikator 1: Tilslagsprosenten på søknader skal økes gjennom perioden.
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Indikator 2: Det skal være en økning i antall søknader til EU og NFR sammenlignet med regionale
fond.

Indikator 3: Det skal være en økning i tilslag på EU og NFR sammenlignet med regionale fond.

Formidling

Mål: Senterets kunnskap skal være nyttig og skal formidles til relevante interessenter. God synlighet i
allmennheten bidrar til å bygge senterets nasjonale rolle.
Indikator 1: Det skal publiseres minst to vitenskapelige artikler per forsker per år målt over tre-års
perioder.
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Indikator 2: Minst 20% av senterets publikasjoner skal være på nivå 2.

Indikator 3: Senteret skal øke sin synlighet i media gjennom både redaksjonell omtale og i
debattformat 1.

Indikator 4: Innen 2022 skal alle publikasjoner oppfylle kravene i Plan S

I 2019 fikk en undersøkelse om prosjektet Helse og sykdom alene 128 omtaler i forskjellige medier. Dersom
alle omtalene telles som én vil indikatoren vise et antall på 52.
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Samarbeid

Mål: Senteret skal ha et aktivt samarbeid med aktører nasjonalt og internasjonalt. Det er nødvendig
for å skrive gode søknader og lage gode prosjekter.
Indikator 1: Senteret skal øke antall samarbeidsavtaler med sentrale kunnskapsmiljøer i Norge.

Indikator 2: Øke andel publikasjoner med medforfattere utenfor NSE.

Indikator 3: Øke andel publikasjoner med internasjonale medforfattere.
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