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Agenda

• Vårt nasjonale mandat på 
følgeforskning, evaluering og 
monitorering

• Inngang til samarbeid med 
Helseplattformen

• Samarbeid med andre regionale 
aktører og e-helsemiljøer
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• Totalt 63 ansatte
• 30 med PhD

• Sju stipendiater
• 20 forskere
• 15 rådgivere
• Åtte professorer

• Kompetanse innen
• Medisin/Helsefag
• Teknologi
• Samfunnsvitenskap / sosiologi
• Økonomi

Kompetanse
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• NST: oppdraget som 
kompetansetjeneste for telemedisin 
fullført.

• Endret til et nasjonalt forsknings- og 
utredningssenter for e-helse.

• Nasjonalt senter for e-helseforskning 
opprettet 1. januar 2016. 

Bakgrunn
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Tjenesten er videreført som et nasjonalt senter for 
e-helseforskning underlagt Helse Nord. Senteret 
skal understøtte nasjonale behov for forskning og 
utredning innenfor e-helse, telemedisin og mobil 
helse, herunder følgeforskning og 
metodevurderinger av e-helsetiltak. 

Senteret skal samarbeide med Direktoratet for e-
helse og andre sentrale aktører som de regionale 
helseforetakene. 

Statsbudsjettet 
2017

6
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Nasjonale prosjekter er samarbeidsprosjekter 
med nasjonale aktører basert på sektorens 
behov for kunnskap.

I 2017,2018- skal de nasjonale prosjektene 
innrettes etter fire hovedspor:
• Helseplattformen i Helse Midt RHF
• Modernisering av EPJ i de øvrige 

helseregionene 
• Én innbygger – én journal (EIEJ)
• Velferdsteknologi
• Helsedataanalyse

Nasjonal portefølje

www.colourbox.com
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Nasjonalt oppdrag betyr nasjonalt samarbeid

Basert på Nasjonal e-helsestrategi og Mål
• EIEJ/Helseplattformen
• Regionale Helseforetak
• Samarbeidsavtaler på tvers av e-helse Norge
• Bistillinger på tvers av universiteter og organisasjoner
• Basert på en inngående analyse av e-helsemiljøer
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Fokus på synergier mellom store IKT 
implementeringer Nasjonalt

Samhandling gjennom bruk av elektronisk pasientjournal for:
Helseplattformen = helhetlige pasientforløp mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten 
EIEJ = helhetlig pasientforløp på tvers i kommunehelsetjenesten/senere nasjonalt 
fokus hele helsetjenesten
Regionale løsninger og tiltak = helhetlig pasientforløp internt i 
spesialisthelsetjenesten gjennom utviklingen av DIPS Arena i 3 regioner
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En målsetning er å igangsette følgeforskning relevant for de tre hovedfokusområdene, da gjerne prosjekter med klare synergier mellom de tre. Vi har for eksempel delt erfaringene, rapportene fra tidligere nasjonale samarbeid med Direktorater for e-helse. For eksempel fra seksjon for standardisering hvor vi har samarbeidet mye rundt bruk av ontologibaserte terminologier og beslutningsstøtteBasert på hovedområdene i e-helsestrategien



E-helsestrategi 2017 – 2020 

1. Digitalisering av arbeidsprosesser – modernisering av EPJ (planlegge nasjonal 
løsning for komm, HP + regional samkjøring) og legemiddelkjeden

2. Bedre sammenheng i pasientforløp (involvere innbygger, kontinuitet i 
ansvarsoverganger, legemiddeloppdatering, akuttmed)

3. Bedre bruk av helsedata (forenkle inn/ut fra helsereg, tilby sammenstilte hdata) 
4. Helsehjelp på nye måter (spredning av velferdsteknologi i helse/omsorg)
5. Felles grunnmur (Bl.a kodeverk og standarder) 
6. Nasjonal styring  (styrke styring, leveransekraft og implementeringsapparat) 

NSE på banen (Kristian N., Inger Marie delvis på horisontal og regional styring. 
Lines prosjekt tar tak i nasjonal styring, vertikal styring som vi ikke har prosjekt 
på



Helseplattformens 
søkekonferanse 

Til sammen 17 bidrag fra NSE

Mål om å definere følgeforskning

Mål om kunnskapsutveksling

Mål om dele problemstillinger

Mål om å skape samarbeid nasjonalt

Mål om å igangsette prosjekter som kan 
bidra til å oppfylle milepæler i 
Helseplattformen

Mål om å igangsette prosjekter som ender 
ut i ekstern finansierte følgeforsknings 
prosjekter

Presenter
Presentation Notes
NSE har en kommunikasjonsavdeling som arbeider målrettet for at kunnskap om e-helse nasjonalt skal nå flest mulig. NSE arbeider derfor med en kunnskapsbank hvor informasjon om feltet deles. Her arbeides det bla med en analyse av e-helse. Mere en 3000 artkler er definert, alle med norske medforfattere. Målet er å bruke dette datagrunnlaget til å definere hvilke miljøer nasjonalt er gode på definerte områder av e-helseDet siste punktet er viktig og vesentlig for den videre utviklingenIkke glem at det på regionalt nivå arbeides mot utviklingen av DIPS Arena som forskningsmessig gir store synergier på tversVi var 14 deltagere, og hadde møter om igangsettelse av tiltak for å skaffe finansieringen



• Datatilgang og kvalitet
• Ivareta personvern
• Dataanalyse
• Avansert beslutningsstøtte

Videreutvikle 
kompetanse innen

EPJ

DATATILGANG 
DATAKVALITET

NLP, bildeanalyse, 
SNOW, etc..

Ivareta personvern

DATAANALYSE
Statistikk, Prediktiv 

modellering, 
mønstergjenkjenning, 

etc.

Avansert 
beslutningsstøtte

Maskinlæring, Deep 
Learning 
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Helsedata og analyse er i en prosess med å videreutvikle kompetanse for å kunne bidra med forskning og kunnskap innen_Datatilgang og kvalitetIvareta personvern ved dataanalyseDataanalyse metoderAvansert beslutningsstøtte



Hvordan utforme EPJ-system som inkluderer 
m-helse til nytte for pasienter og klinikere?
Hvordan kan vi bruke pasientgenererte data 
til å forbedre behandlingen og tilbudene til 
pasientene?

Hva er risikoen og mulighetene med å bruke 
m-helse som en del av et EPJ-system?
M-helse og beslutningsstøtte

M-helse og 
elektronisk 
pasientjournal (EPJ) 7,000,000,000

📱📱

📱📱

📱📱
📱📱

📱📱

📱📱

📱📱

📱📱

📱📱

📱📱

256,000 helse appen



Paneldebatt følgeforskning
• Hva vet vi om klinikeres bruk og nytteverdi av EPJ-

system?
• Hva ønsker helseplattformen/EIEJ/Andre regioner å 

oppnå?
• Hvorfor bør innføringen av et altomgripende EPJ system 

følges og evalueres fra et kliniker-perspektiv?
• Hva er de alternative studiedesign?
• Herav Følgeforskning som begrep, hva rommer det
• Hva behøves av politiske føringer og hva vil kreves av 

oppdragsgivere og forskere?

Forskerspor EHIN 
2017
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Organisert i smarbeid mellom NSE og ForskningsådetFokus på samarbeid, herav en brett sammensatt programkommiteHelseplattformen invitert ivitenskapleig programkommiteProgramkommiteen for sporet var Liv Johanne Wekre fra Helseplattformen og Rune Pedersen NSEMargunn Aanestad UIOHege Kristin Andreassen NTNU GjøvikAnne Granstrøm Ekeland NSEArild Faxvaag



Strategimøte; EIEJ, Helseplattformen, NSE

• Planlagt og gjennomført våren 2017
• Tilsted; representanter fra Helseplattformen, EIEJ (Direktoratet for e-helse) og NSE 

inkludert styreleder og representant for styret
• Organisert av NSE med fokus på mulig innretning for  forskning på prosesser som EIEJ, 

Helseplattformen, og implementeringer av store IKT porteføljer i andre regioner
• Presentasjoner av mulige innretninger fra de 4 avdelingene i NSE
• Diskusjon
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Utfallet av diskusjonene har overordnet ført til:Samarbeid med Helseplattformen om prosjekter 2018Samarbeid med HSØ og HV for å dekke behovet til HPSamarbeid med Helse Nord, 2 postdoktorer som skal arbeide med struktur og informasjonsmodeller og beslutningsstøtteSamarbeid Med Direktoratet for e-helse og EIEJ om effektstudie i primærhelsetjenesten



Porteføljen inneholder prosjekter med 
særskilt fokus på de overordnede krav 
og 12 særskilte tema for anskaffelsen. 
I tillegg er det spesielt hensyn til 
vedtatte effektmål.

Prosjektene er tematisk forankret i 
flere nasjonale strategidokumenter og 
satsninger, blant annet «Én innbygger 
– én journal», Nasjonal e-helsestrategi 
og mål 2017-2022, Helseplattformen, 
og tidligere prosjekter fra NIKT.

Følgeforskning på 
Helseplattormen

Planlegging av følgeforskning i 
samarbeid med HP og EIEJ
Deltagelse og bidrag til  Søkekonferanse i 
samarbeid med HP og NTNU
• NSE leverte 17 abstract til konferansen. Disse 

utgør nå en del av grunnlaget for videre 
aktiviteter

Følgeforskning
Rapportgenerering og uthenting av data
Ressursplanlegging og booking
Pediatri

Planlegging av felles prosjekt 
portefølje
Basert på Abstract til Helseplattformen og 
tidligere prosjekter
Her ønsker vi å planlegge en felles portefølje i 
samarbeid med HP hvor både NIKT og 
Direktoratet for e-helse gjennom EIEJ er involvert

Følgeforskning
Informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og 
personvern
Masterdata, kodeverk og informasjonsmodell
Saksbehandling

Følgeforskning
• Lukket legemiddelsløyfe
• Kunnskapsstøtte, forprosjekt
• Samhandling og 

informasjonsutveksling fastlege

2017

2019

2020

2018

2017

Rapporter/framtidig aktivitet Prosjektforslag/framtidig aktivitet

Følgeforskning
Medisinsk teknisk utstyr og multimedia
Brukervennlighet
Gjennomgående kontinuerlig kurve

2021
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Lukket legemiddelsløyfe i samarbeid med HSØ HV og HNKunnskaps- og beslutningsstøtte i samarbeid med Nasjonale IKT som et forprosjekt med formål om å kunne spesifisere innholdet i et hoveprosjekt hvor HP blir en samarbeidspartSamhandling og informasjonsutveksling fastleger; her bruker vi kunnskap fra samarbeidet med e-dir rundt tidsbrukSamarbeid med NTNU Gjøvik, i tillegg er vi i dialog med SINTEF for å utvikle samarbeidHvordan gjøre HP interessant for fastlegene i Helse Midt Norge?Hva er gevinster for kommunene?Gjennom å Kartlegge Dialogmeldinger/ PLO-meldinger fra et fastlegeståsted Informasjonsinnholdet (fritekst) i PLO-meldingene



• Fortsatt betydelig forskningsaktivitet 
finansiert av konkurranseutsatte midler. 

• All forskning skal understøtte det 
nasjonale oppdraget. 

• Sikre sterk og konkurransedyktig 
fagkompetanse innen feltene relevante 
for den nasjonale utviklingen på e-
helsefeltet. 

• Fokus på prosjekter der det er sterke 
synergier mellom de 4 satsingene

Eksternfinansiert
forskning
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I tillegg til at vi bruker en stor andel av HOD finansieringen på nasjonale prosjekter som Helseplattformen søker vi kontinuerlig ekstern finansiering for å understøtte det nasjonale forskningsfokusetVed opprettelse av de nasjonale prosjektene har et mål om å bidra til ekstern finansiering for problemstillinger generert av prosjektet. Derfor er det også viktig å ha samarbeidspartnere innolvert allerede i det nasjonat innrettede prosjektet med HOD finansiering



Nasjonalt

Andre fagmyndigheter

Regional/
lokalt

428 kommuner

Kommunale og 
interkommunale IKT-

funksjoner

KommIT

4.200 Fastleger

Ca. 160 avtale-spesialister 
og institusjoner

Ca. 108 avtale-spesialister 
og institusjoner

Ca. 1.200 avtale-spesialister 
og institusjoner

Ca. 330 avtale-spesialister 
og institusjoner

Leverandørmarkedet
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http://www.nasjonalikt.no/no/
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http://www.helse-nord.no/helse-nord-ikt/category12573.html
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Følg oss

https://ehealthresearch.no/

https://ehealthresearch.no/
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