Strategi 2022 → 2024

Visjon
Kunnskap og løsninger som løfter
fremtidens digitale helsetjenester

Samfunnsoppdrag
Vi forsker på digitale løsninger
som bidrar til forebygging,
helsefremming og mestring. Senteret
driver tverrfaglig, praksisnær,
brukerorientert forskning og utvikling
med høy faglig kvalitet. Vi utvikler
kunnskap og løsninger gjennom
samskaping mellom brukere,
helsetjenesten, næringslivet og
akademia.

Verdier
Vi bidrar til at brukerperspektivet
vektlegges slik at løsninger og
tjenester blir:
• Tilgjengelige og inkluderende
• Forebyggende, helsefremmende og
orientert mot livsmestring
• Nyttige, effektive og forsvarlige

Senter for e-helse skal videreutvikles som et tverrfaglig forskningsmiljø med et faglig
interessant og sosialt inkluderende miljø. Senteret skal være et nasjonalt ledende og
internasjonalt anerkjent forskningssenter. Vi vil samarbeide både internt med andre
fagmiljø ved universitet, og eksternt med andre forskningsmiljø, helsetjenestene,
næringsliv og brukermiljøer.

Satsingsområde 1
Brukermedvirkning i utvikling 		
og samskaping

Satsingsområde 3
Nye teknologier for helse, 		
mestring og læring

Senterets skal fremme fokus på brukermedvirkning i
utvikling og samskaping. Vårt mål er at senteret skal
være anerkjent for sin kompetanse innen brukersentrert samskaping og at I4Helse skal være en foretrukket arena for design, utvikling, testing og evaluering av digitale helsetjenester og helseteknologier.
I tillegg ønsker vi å bidra til at marginaliserte grupper som sjelden inkluderes, er delaktige i design- og
utviklingsprosesser og at teknologi utvikles basert
på behov også utenfor de tradisjonelle målgruppene.

Nye teknologier, basert blant annet på robotikk,
sensornettverk og virtuell/utvidet virkelighet (VR/
AR), er på vei inn i helsesektoren. Senter for e-helse
skal bidra til brukersentrert, behovsdrevet og
etisk forsvarlig utvikling og innføring av disse nye
teknologiene.

Satsingsområde 2
Digitale helsetjenester
Digitale løsninger kan bidra til selvhjelp og livs
mestring, muliggjøre nye typer oppfølgings- og
hjemmetjenester og bidra til helhetlige og sømløse
helsetjenester. Vi skal gjennom vår forskning bidra til
brukersentrert utvikling, innføring og evaluering av
digitale helsetjenester.

Satsingsområde 4
Bedre bruk av helsedata
Bedre bruk av helsedata kan bidra til mer persontilpassede helsetjenester, til mer læring i helsetjenesten og til bedre kommunikasjon med befolkningen om helsetemaer. Senter for e-helse ønsker å
bidra til brukerfokus gjennom å bygge kunnskap om
behov for, forståelse av og anvendelse av helsedata
og helse-informasjon blant helsepersonell, pasienter
og befolkningen for øvrig.

