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WHO rollen

Rapport: Senteret har på forespørsel fra WHO Europe laget en kort rapport om e-helseinnovasjoner i
norsk primærhelsetjeneste under Covid-19-pandemien. Rapporten ble publisert av WHO 12.
september. (https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/primary-healthcare/country-work/primary-health-care-country-vignettes)
UNICEF: Sentret deltok sammen med flere norske aktører fra innovasjon og forskning i et seminar
med UNICEF HQ New York 21. september (https://www.unicef.org/innovation/what-we-do-new).
Arrangement var i regi av Norway Health Tech og Utenriksdepartementet. Det jobbes for å få
etablert en UNICEF-innovasjons-hub i Norge, som kan bli en bidragsyter i det globale arbeidet.

Webinarserier

Senteret har to webinarserier: Digital legemiddelhåndtering og Digital hjemmeoppfølging. Hver serie
holder et nytt, gratis webinar annenhver uke.
Digital legemiddelhåndtering startet opp høsten 2020, og har per dags dato arrangert 18 webinarer.
Totalt har 2870 personer (1056 forskjellige individer) deltatt. De meste populære webinarene hadde
cirka 310 deltakere, og i snitt har webinarene 160 deltakere. Opptakene legges ut på YouTube, og har
hatt totalt 1856 visninger per 08.10.2021. Foreløpig har to episoder blitt lagt ut som podkast, og
disse har 55 nedlastninger til sammen.
Digital hjemmeoppfølging begynte nå i høst og hatt 3 webinarer hittil. Totalt har 353 personer (290
forskjellige individer) deltatt. Deltakelsen ligger mellom 70-151 deltakere per webinar. Opptakene
legges ut på YouTube, og har hatt 267 visninger per 08.10.2021. Opptakene legges også ut som
podkast, og har foreløpig 32 nedlastninger.
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EHIN

Programmet til EHIN er ikke ferdigstilt enda, men NSE har allerede flere programposter som vi er
ansvarlig for, eller deltar i:
• Kan feil oppstå i PLL?
• Trenger Norge en ny styringsmodell for e-helse?
• Panelsesjon om digital hjemmeoppfølging
• Gravitate health
• Nordic research network
• Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

Digitalt utenforskap

En gruppe av våre medarbeidere publiserte en aktuell kronikk om digitalt utenforskap i dagens
medisin 9. september 2021. Når helsetjenesten digitaliseres, når vi ikke alle. Gjennom pandemien ser
vi at det er personer/grupper som ikke kan nyttiggjøre seg av teknologi.

