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Bakgrunn for saken 
Nasjonalt senter for e-helseforskning skal evalueres i regi av Helse- og omsorgsdepartementet i 2021. 
Departementet har tidligere redegjort for planleggingen og prosess (sak 16-2020 og 29-2020). Som 
grunnlag for har Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet et notat som redegjør for 
gjennomføringsstrategi og videre prosess. Styringsgruppen bes om å gi sine innspill til notatet. 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen ber Helse- og omsorgsdepartementet ta med styringsgruppens innspill i sitt videre 
arbeid. 
 

Vedlegg 
Evaluering av Nasjonalt senter for e-helseforskning – gjennomføringsstrategi, notat fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
 



 

 

EVALUERING AV NASJONALT SENTER FOR E-HELSEFORSKNING – 

GJENNOMFØRINGSSTRATEGI 

 

Bakgrunn 

Viser til sak i styringsgruppemøte for NSE oktober 2020 der Helse- og omsorgs-

departementet orienterte om at planleggingen av evalueringen av NSE er noe 

forsinket grunnet Covid-19. Det ble gjort avtale om at departementet kommer tilbake 

til styringsgruppen med nærmere beskrivelse av planene for evalueringen slik at 

styringsgruppen fikk mulighet til å gi sine innspill til denne.  

 

Andre fase i evalueringen av nasjonalt senter for e-helseforskning  

Ved etableringen av senteret ble det lagt til grunn at senteret skulle evalueres og det 

ble senere besluttet at denne evalueringen skulle gjennomføres i to faser, da det ville 

ta tid å omstille seg til en ny nasjonale rolle og nye oppgaver. Første fase av 

evalueringen ble gjennomført i 2018 og målet var å få et grunnlag for kursjustering 

både for senterets eiere/oppdragsgivere og for senterets interne organisering og 

faglige profil. Andre fase er nå under planlegging og vil ha som formål å vurdere om 

senteret har oppnådd den nødvendige omstillingen og kompetansebygging på 

prioriterte områder. Følgende kriterier er vurdert som relevante for evalueringen og vil 

innarbeides som del av et undersøkelsesdesign der både kvalitative intervjuer med 

nøkkelpersoner og ekspertbasert gjennomgang av faglig produksjon vil inngå:  
 

• Mandat, rolle og organisering  

• Styring og finansiering av senterets virksomhet  

• Kvalitet og relevans på kunnskapsproduksjon  

 

Departementet har notert seg (sak 16/2020) at styringsgruppen mener at:  

• Det er viktig å vurdere forholdet mellom rammebevilgning og eksternfinansiert 

forskning, og om finansieringen av senteret bidrar til bærekraftig virksomhet.  

• Det er viktig å vurdere senterets produksjon i lys av vedtatt strategi, samt 

føringene som ligger i nasjonale og internasjonale finansieringsordninger.  

• Det er ønskelig at både medlemmer av den eksisterende styringsgruppen, og 

medlemmene i den kommende periode blir hørt i evalueringen.  

 

Behov for å vurdere virkemiddelbruken på e-helseforskningsområdet i stort 

Det investeres mye i digitaliseringstiltak innen helse- og omsorgssektoren og flere 

politiske satsinger er i gang. Det er behov for kunnkap om utviklingen for å ta gode 

beslutninger og få de gjennomført på en effektiv måte. Dette er bl.a.  dokumentert av 

Direktoratet for e-helse i rapporten Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet fra 

2017. Helse- og omsorgsdepartementet har i flere nasjonale strategier og stortings-

meldinger på IKT området gitt føringer om følgeforskning på nasjonale e-helsetiltak. 

Departementets foreløpige vurdering er at volumet på kunnskapsproduksjonen bør 

opp, og videre at det er behov for å stimulere til mer forskning på tiltak av nasjonal 

betydning. HOD er kjent med at NSE sin styringsgruppe i et brev til departementet 

addresserer et misforhold mellom kunnskapsbehov, NSE sin rolle og oppgaver og 



 

 

finansiering av e-helseforskning (sak 30/2020). Styringsgruppen ber om at denne 

problemstillingen vurderes som ledd av evalueringen av NSE. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet anser dette som en viktig problemstilling, som etter 

vår vurdering går utover NSE sin rolle og virksomhet, og som omhandler e-helse-

forskning i stort. Departementet planlegger derfor å få gjennomført en beskrivelse av 

forskningsaktiviteten på e-helseområdet og en vurdering av virkemiddelbruk gitt det 

økende kunnskapsbehovet.  

 

En slik områdebeskrivelse vil både ha en verdi i seg selv som underlag for 

departementets arbeid, og samtidig danne et viktig bakteppe for evalueringen av 

NSE der en kan vurdere senterets rolle og oppgaver i større sammenheng.  

 

Spørsmål til styringsgruppen  

Departementet ønsker med denne saken å be styringsgruppen om:  
▪ innspill til behovet for en helhetlig vurdering av forskningsinnsatsen og 

virkemiddelbruken på e-helseområdet, herunder særlig avgrensninger og 
drivende problemstillinger.  

▪ innspill til den planlagte evalueringen av senteret, herunder kriterier, 
gjenomførignsmetodikk, tidslinje  

 

Videre prosess 

Departementet vil ila 2021 ha igangsatt evalueringsprosessen, og styringsgruppen vil 

holdes informert om arbeidet og få anledning til å kommentere på gjennomførings-

planen og bli involvert på egnet måte i selve evalueringen.  
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