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Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse – Invitasjon til innspill 

Helsedirektoratet skal på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeide 
forslag til en nasjonal handlingsplan for e-helse (se vedlegg).  
 
Vi ønsker med dette å invitere til å gi skriftlige innspill på hvilke tema og konkrete tiltak 
som bør omtales i en nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 – 2016).  
 
Innspill sendes Helsedirektoratet innen 20.8.2013. 
 
Bakgrunn 
Gjeldende nasjonale strategi for elektronisk samhandling, Samspill 2.0, går ut 2013. 
Regjeringen lanserte den 30. november 2012 Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – 
én journal. Det er med dette behov for å utarbeide en nasjonal handlingsplan for e-
helse som viderefører tiltakene i Samspill 2.0, og som operasjonaliserer de tiltakene 
som er skissert i stortingsmeldingen. Handlingsplanen skal imidlertid ikke avgrenses til 
de tiltak som omtales i Samspill 2.0 og stortingsmeldingen. 
 
Helsedirektoratet skal i tråd med oppdraget fra departementet utarbeide et forslag til 
nasjonal handlingsplan for e-helse. Handlingsplanen skal ha et kort til mellomlangt 
tidsperspektiv og skal være gjeldende for perioden 2014 – 2016.  
 
Invitasjon til å komme med skriftlig innspill 
Helse- og omsorgssektoren inviteres med dette til å komme med skriftlig innspill til den 
nasjonale handlingsplanen for e-helse. Handlingsplanen skal være tiltaksorientert, og 
det oppfordres til at de tiltakene om foreslås skal beskrives, så langt det lar seg gjøre, 
innenfor blant annet følgende dimensjoner; 
 

 Effektmål og resultatmål for tiltaket. 

 Grenseflater og avhengigheter mot andre tiltak/aktører. 

 Beskrivelse av overordnet gevinstpotensial, samt årlig investeringsbehov i 
perioden 2014-2016 der dette er tilgjengelig. 
 

Det inviteres i tillegg til å komme med innspill på strategiske grep som bør omtales i 
handlingsplanen knyttet til e-helse, for eksempel innenfor områder som; 
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 Nasjonal styring og koordinering 

 Standardisering og sertifisering 

 Finansiering 

Vi ber om at de skriftlige innspillene beskrives i henhold til vedlagt skjema. Utfylte 
skjema og dokumenter sendes til Helsedirektoratet på e-post; 
ehelsegruppen@helsedir.no innen 20.8.2013 
 
Alle innsendte innspill vil bli behandlet. Det presiseres imidlertid at Helsedirektoratet vil 
forestå den endelige vurderingen av hvilke tema og tiltak som skal omtales i 
handlingsplanen.    
 
Videre prosess 
Helsedirektoratet vil sikre helse- og omsorgssektorenes involvering i utarbeidelsen av 
handlingsplanen gjennom å benytte etablerte fora som nasjonalt fag- og 
arkitekturutvalg og e-helsegruppen. Forslag til handlingsplan skal i tillegg behandles i 
NUIT den 12. september. 
 
Helsedirektoratet skal sende forslag til handlingsplan på høring i sektoren den 23. 
september. Det vil være en 3 ukers høringsfrist. 
 
Frist for oversendelse av nasjonal handlingsplan for e-helse til Helse- og 
omsorgsdepartementet er 31.10.2013. 
 
For spørsmål, ta gjerne kontakt med Anders Westlie; anwes@helsedir.no eller Norunn 
Saure; nosau@helsedir.no  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Norunn Elin Saure e.f. 
avdelingsdirektør 

Anders Westlie 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Den norske 
legeforening   

           Postboks 1152 
Sentrum 

0107 OSLO 

Den norske 
tannlegeforening   

           Postboks 2073 
Vika 

0125 OSLO 

KS - 
Kommunesektorens 
organisasjon   

           Postboks 1378 
Vika 

0114 OSLO 

Nasjonalt 
folkehelseinstitutt   

           Postboks 4404 
Nydalen 

0403 OSLO 

Statens 
legemiddelverk   

           Postboks 63 
Kalbakken 

0901 OSLO 

Helse Nord RHF              Sjøgata 10 8038 BODØ 

Helse Midt-Norge 
RHF   

           Postboks 464 7501 STJØRDAL 

Norsk Helsenett SF              Postboks 6123 7435 TRONDHEIM 

Helse Sør-Øst RHF              Postboks 404 2303 HAMAR 

Helse Vest RHF              Postboks 303, 
Forus    

4066 STAVANGER 

Nav              Postboks 5, St 
Olavs plass  

0130 OSLO 

Norsk 
Sykepleierforbund   

           Postboks 456 
Sentrum 

0104 OSLO 

 


