
NST sin fremtidige rolle 



Agenda 

1. Overordnet status i prosessen 
2. Presentasjon av rapport i nasjonal prosess 
3. Status i regional prosess 
4. Videre arbeide 
 

2 



Agenda 

1. Overordnet status i prosessen 
2. Presentasjon av rapport i nasjonal prosess 
3. Status i regional prosess 
4. Videre arbeide 
 

3 



Prosjektets mål 

Prosjektet skal gjennomføre følgende: 
 
 
1) Avklare NST sin rolle/oppgave og omfang som nasjonalt senter 

 
2) Identifisere konkrete regionale behov som faller sammen med kompetansen som NST besitter 
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Status i prosjektet 
a. Utarbeidelse av oversikt over seksjoner, prosjekter m.m. 

– Prosjektkartlegging med tema, planlagt fremdrift, nedslagsfelt, bemanning og finansiering per 
prosjekt 

– Kartlegging av ansatte og årsverk ved seksjonene 
 

b. Regional prosess – kartlegging og systematisering av regionale behov 
– Prosjektet har gjennomgått ca. 40 sentrale dokumenter og intervjuet 14 intervjuobjekter for å 

identifisere regionale behov 
– Ytterligere arbeidsgrupper knyttet til regionale behov er under vurdering 

 

c. Nasjonal prosess 
– Endelig versjon av notat ”Utredning om nytt nasjonalt forskningssenter innen e-helse” er levert til 

Helse Nord 
– Det ble avholdt møte med HOD den 20.08. Hovedhensikten med møtet var å både få en uformell 

tilbakemelding på innholdet i notatet og å åpne for en dialog om faglig innretning, 
organisering/styring og finansiering 

– Simuleringer av budsjett for fremtidige nasjonalt senter er ferdigstilt i forbindelse med notatet 
som er overlevert til Helse Nord 

– Kriterier og bemanningsplan – beskrivelse av kompetanse og antall i bemanningen 
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NST og nasjonal rolle 
Status og videre oppfølging per 2. september 2015  



Bakgrunn 

• Ny forskrift fra 2011/2012 om nasjonale kompetansetjenester 
• Helsedirektoratets gjennomfører årlige evalueringer/gjennomgang av nasjonale 

tjenester (kompetansetjenester) 
• Anbefalte våren 2014 HOD (vurdere) å avvikle telemedisin som nasjonal 

kompetansetjeneste 
• Begrunnelse: Regionene har selv bygd opp aktuell og relevant kompetanse 



Historikk 

• NST fikk på plass en nasjonal styringsgruppe/referansegruppe i 2011 
• Gjennomgang/review av NST sin forskningsvirksomhet i 2012 av et internasjonalt panel: 

– Høy og økende forskningsaktivitet 
– Høy og økende kvalitet 
– Høy andel internasjonale medforfattere/internasjonal forskningsaktivitet 

• Ekstern evaluering av rådgivingstjenesten – ferdigstilt våren 2014 
– Begrenset aktivitet i andre regioner (50% i Nord-Norge) 
– Mangslungen portefølje – stor tematisk variasjon 
– Men – kundene fornøyde 
– Helsedirektoratets anbefaling slo derfor ikke ned som en «bombe» 

 



Oppfølgingsprosess 

• Helsedirektoratets anbefaling ble kjent i juni 2014 
• Møte mellom ledelsen Helse Nord RHF og UNN/NST i juli 2014 
• Relativt jevnlige møter og hyppig kontakt med HOD i regi av Helse Nord RHF høsten 2014 

og våren 2015 – inkludert møte med departementsråden medio desember 2014 
• Heldagsmøte/seminar i Tromsø i november 2014 hvor HOD ønsket å bli bedre kjent med 

forskningsvirksomheten ved NST 
• Oppdrag fra Helse Nord RHF gitt UNN/NST april/mai 2015 om å beskrive forslag til nytt 

nasjonalt forskningssenter 
• Rapport oversendt Helse Nord RHF 19. august (vedlagt innkallingen) 
• Drøftet med HOD 20. august (oppsummering vedlagt innkallingen) 



Forutsetninger – nytt nasjonalt senter 
• HOD ga tidlig tilkjenne interesse for å utnytte og videreutvikle den betydelige 

forskningskompetansen ved NST som er bygd opp over år og som sektoren etterspør 
• Et nytt nasjonalt senter må ikke avgrenses til tradisjonell telemedisin, men omfatte e-

helseområdet slik det er beskrevet i nasjonale strategier (fortrinnsvis arbeidet med «en 
innbygger – en journal») 

• Et nytt nasjonalt senter må kunne gjennomføre oppdrag og oppdragsforskning innenfor 
sitt kompetanseområde bestilt av helsemyndighetene 

• HOD forventer at et nytt nasjonalt senter bygger opp/innehar kompetanse innenfor 
områdene følgeforskning og metodevurderinger 

• Det må legges opp til overgangsordninger slik at leveranseforpliktelser ivaretas 
• Et nytt nasjonalt senter må organiseres og styres slik at den nasjonale rollen er tydelig og 

kjent i sektoren 
• Disse forutsetningene er nedfelt i oppdrag/mandat som Helse Nord RHF har gitt 

UNN/NST (oversendt tidligere?) 



Besvarelsen av oppdraget 
• Oppdraget er foreløpig svart ut i rapport «NST nasjonal rolle v. 1.0» som er vedlagt 

innkallingen til møtet 
• De faglige og forskningsmessige oppgavene fra dagens NST som anbefales videreført i 

nytt nasjonalt senter er: 
– Pasientjournalen som fremtidens samhandlingsverktøy 
– Pasientforløp og samhandlingsmodeller 
– M-helse, velferdsteknologi og egenmestring 
– Health Analytics 
– Internasjonalt samarbeid, inkludert oppgaven som WHO samarbeidssenter i e-helse 

• Nye områder «bestilt» av HOD 
– Følgeforskning 
– Metodevurderinger 
– Oppdragsforskning, utredninger og «reviews» 

 



Besvarelsen forts. 

• Støttefunksjoner 
– Systemutvikling – avgjørende viktig og kritisk ressurs for dagens 

forskningsprosjekter – vurderes annen organisering over tid 
– Prosjektstøtte, oppfølging og rapportering 
– Administrative støttefunksjoner – fortrinnsvis kjøp fra vertsinstitusjon 
– Forskningsbibliotekar 

• Organisering og styring 
– Foreslår fortsatt tilknytning til UNN – den nasjonale rollen må synliggjøres bedre 

enn i dag 
– Egen nasjonal styringsgruppe 
– Tydeliggjøre oppdraget fra HOD – ønskelig med årlig oppdragsdokument 

 
 
 
 



Bemanningsplan 

• Det er foretatt beregninger av en minimumsløsning (inntil 50), middels (inntil 60) og 
maksimum (inntil 70) 

• Middels løsningen anbefales fordi: 
– Ivaretar viktig og etterspurt forskningskompetanse i dagens NST 
– Ivaretar leveranseforpliktelser i nåværende virksomhet 
– Gir grunnlag for omstilling og nyrekruttering 

• Kriterier for utvelgelse 
– Relevans (innenfor de faglige satsningsområdene) 
– Resultater siste 3-5 år (publikasjoner) 
– Prosjektakkvisisjon 
– Samarbeidsevner 



Beregning av økonomi og bemanning 
(Tal l  i  MNOK) Maks Medium Minimum
Lønnskostnader:
Pas ientjournalen som fremtidens  samhandl ingsverktøy 6,5 5,0 4,0
Pas ientforløp og samhandl ingsmodel ler 7,9 6,0 3,1
M-helse, vel ferdsteknologi  og egenmestring 10,9 7,3 5,4
Health analytics 5,4 4,5 4,5
Følgeforskning 6,2 6,2 6,2
Metodevurdering 3,4 3,4 3,4
Oppdragsforskning og utredning 2,2 2,2 1,5
Internas jonal t samarbeid inkl . WHO samarbeidssenter 1,5 1,5 1,5
SUM Lønn fagpersonell 44,1 36,1 29,6

Systemutviklere 4,1 4,1 3,5
Pros jektledelse, pros jekts tøtte og koordinering 2,2 2,2 1,5
Adminis trative s tøttefunks joner og infrastruktur 6,5 5,9 5,2
SUM Lønn støttefunksjoner i det nye senteret 12,9 12,2 10,2

SUM Lønnskostnader 57,0 48,4 39,8

Driftskostnader:
Direkte pros jektkostnader 11,6 9,8 7,9
Indirekte kostnader 3,2 2,8 2,5
Fel leskostnader 6,8 5,8 4,9
SUM Driftskostnader 21,6 18,4 15,3

SUM alle kostnader 78,5 66,8 55,0

Ekstern finansiering
Ekstern finansering lavt ans lag (35 %) 27,7 24,4 21,2
Ekstern finansering middels  ans lag (50 %) 34,4 29,6 25,1
Ekstern finansering høyt ans lag (70 %) 43,2 36,5 30,2

Rammefinansiering
HOD 36,0 36,0 36,0
Helse Nord 4,0 4,0 4,0

Resultat lavt anslag ekstern finansering (35 %) -10,8 -2,4 6,2
Resultat middels anslag ekstern finansering (50 %) -4,2 2,8 10,1
Resultat høyt anslag ekstern finansering (70 %) 4,7 9,7 15,2



Videre oppfølging etter møtet med HOD 

• Balansere forholdet mellom dagens forskningskompetanse som skal være med i nytt 
senter og nye oppgaver og ny kompetanse som skal anskaffes/utvikles 

• Beskrive de nye oppgavene/områdene beder og i mer detalj 
• Beskrive opplegg for porteføljestyring 
• Generelt svare ut HOD sine kommentarer 
• Ny versjon innen 1. oktober (utkast innen 15. september) 



Hvordan svare ut hovedbudskapet i HOD sin 
tilbakemelding? 
• HOD tilkjennegir en tydelig forventning om et nytt senter som er balansert (i omfang og 

kompetanse) mellom satsingsområdene fra nåværende NST og de nye/bestilte 
områdene 

• På områdene følgeforskning og metodevurderinger har NST i dag begrenset 
kompetanse/erfaringer. For å kunne svare ut bestillingen på disse områdene må 
nødvendig bistand innhentes – fortrinnsvis fra senterets internasjonale/relevante 
samarbeidspartnere 

• Oppbygging av kompetanse (1-3 år) gjennom samarbeid med relevante fagmiljø 
(gjesteforskere, hospiteringsordninger, etc. – i tillegg til å ansette en leder for å bygge 
opp satsingsområdet(ene) 

• Oppdragsdelen av bestillingen må også tydeliggjøres, og er avgjørende viktig for å lykkes 
med den nasjonale rollen 
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I notatet til HOD skisseres tre bemanningsalternativer for et 
nytt nasjonalt senter… 

56
47

37

13

13

14

Maksimum 

60 

Minimum 

50 

70 

Medium 

Årsverk per bemanningsalternativ 

Nyrekruttering 

Fra NST 



…i alternativ «medium» vil dette medføre 48 gjenværende 
årsverk  

Gjenværende  årsverk 

Fra dagens NST: 
 

48 

Årsverk i nytt  
nasjonalt senter 

Nyrekruttering: 
13 

Fra dagens NST: 
 

47 

Antall årsverk i dagens NST 
ekskl. rene UNN-funksjoner 

Ca 95 * 

*Endelig utvalgskrets må drøftes med tillitsvalgte 

Årsverkfordeling NST: 



De prosjektene som ikke forventes som del av det nasjonale senteret 
knytter seg til avdelingen Innovasjon og implementering i dagens NST 

• Innovasjon og implementering består av to seksjoner:  
– Helsekompetanse 
– Helsetjenesteutvikling 

 
• På de følgende sidene gjennomgås de mest sentrale prosjektene som disse seksjonene 

har jobbet med i 2015 
 



Helsekompetanse (8 årsverk) – Relevante prosjekter 2015 

Prosjektnavn Finansiør Finansiering ekskl 
HOD-midler Planlagt avsluttet 

Helse Fosen Annet 121 430 31.12.2015 

E-læring : Tolking for samiske pasienter Helse Finnmark 8 029 31.12.2015 

Konsulentoppdrag- Helsekompetanse Annet 91 060 31.12.2015 

RVTS Nord Fagnett Helse Nord  208 427 31.12.2015 

Vold og seksuelle overgrep mot barn RVTS Nord 42 120 31.10.2015 

Fiks/HOS- e-læring i regionale journalprosedyrer Helse Nord  38 880 08.05.2015 

Implementing Skill-based Intervention in Child-Welfare Services in North of Norway Annet 75 430 31.12.2015 

Sykepleie går  aMOOC Annet 100 000 31.12.2016 

Styrking av foreldrekompetanse og nyfødtes utvikling UNN 72 114 31.12.2015 

Kompetanseheving på traumer til spesialisthelsetjenesten RVTS Nord 828 720 31.12.2015 

Evaluering av e-læringskurset PUST Annet 500 000 31.12.2015 

NettOpp Fosen Annet 12 410 31.12.2015 

Overvekt og folkehelse Annet 60 000 31.12.2015 

I likevekt med IKT. IKT som vektøy for livsstilsendring ved sykelig overvekt. Helse Nord  (Helse og rehab.) 148 000 30.06.2015 

ABC - Jeg vil bli helsefagarbeider Annet 53 460 20.06.2015 

Informasjons- og kursportal om inkontinenes og bekkenbunnsykdom UNN 152 966 30.06.2015 

Kursportal for Nordens Velfærdscenter Annet 12 420 31.12.2015 

Fagnett Kognitive vansker Tromsø kommune – dagsenteret Annet 55 480 31.03.2016 

Hverdagsrehabilitering Annet 97 350 31.12.2015 

Webutviklere  Helse Nord via UNN 1 608 000 - 

SUM 4 286 296 Kilde: Prosjektkartlegging NST juni-august 2015 



Kilde: Prosjektkartlegging NST juni-august 2015 

Helsetjenesteutvikling (10,8 årsverk) – Relevante prosjekter 2015 

Prosjektnavn Finansiør Finansiering ekskl 
HOD-midler Planlagt avsluttet 

Samisk e-helse: Bruk av telemedisin i behandlingsforløp med ungdom Helse Finnmark 78 750  - 

INNSYN: Elektronisk tilgang til egne pasientopplysninger Helse Nord  5 243 949 31.12.15 

Sluttevaluering DeVaVi Helse Nord via allmennpsyk. avd. 45 230  - 

FUNNKE-3 Annet 3 200 000 31.12.17 

Fengselshelseprosjektet 2 RFF 250 000 31.12.15 

Qualitative improvement of health services for indigenous people in remote areas Annet 307 914 30.06.15 

FUNNKe2 Helse Nord (66%) 2 941 941 31.12.14 

 Strategisk til utvikling og videreføring av prosjekter på seksjonen  («UNN-millionen») UNN 1 000 000 31.12.13 

Samarbeidsforum Psykisk helse og Rus UNN 0 31.12.15 

VAKe Helse Nord Helse Nord  80 000 31.12.15 

Pasienten som partner  i virtuelle team 3 Annet 36 161  - 

Pasientmedvirkning og egendokumentasjon Annet 305 000  - 

Polen-Norge (samarbeidsprosjekt med Gdansk Medical University) Annet 135 501 30.06.15 

Juss-samhandling (rådgivning for samhandlingsavdelinga ) UNN 90 000 31.12.15 

SUM 13 714 446 



Totalt er det fremskaffet ekstern finansiering på 18 MNOK for disse 
prosjektene så langt i 2015, hvorav knapt 12 MNOK fra regionen 

Annen ekstern  
finansiering 

6,2 MNOK 

Finansiering fra 
regionen i  Helse Nord 

11,8 MNOK 

Total ekstern  
finansierng 

18,0 MNOK 

Kilde: Prosjektkartlegging NST juni-august 2015 

Ekstern finansiering av regionale prosjekter 
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Felles regionale oppgaver 
 

• Pågående prosjekter videreføres 
• E-læring og kompetanseutvikling er et område som ligger til rette for 

mer regionalt samarbeid 
– Tas inn i videre oppfølging av forprosjekt kompetanseverktøy 

• UNN HF foreslår at basisbevilgning videreføres ut 2016   
– Vil på eget initiativ bygge opp tjenester som kan etterspørres av 

andre HF 
• Tas inn i prioriteringsdiskusjonen for budsjett 2016 
• Neste møte: 29. oktober 2015 
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