
Følgebrev: Innspillsrunde for Nasjonal e-helsestrategi- og handlingsplan 2017-2020 (versjon 0.7) 

Bakgrunn 

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en 

handlingsplan for perioden 2017-2020.  

Sektoren ble via det nasjonale utvalg NUFA invitert til å gi innspill på versjon 0.4 av dokumentet i 

november/desember 2016. Innspillene som fremkom er tatt med i det videre arbeid, og det 

foreligger nå en versjon 0.7 som det ønskes tilbakemeldinger på.  

Vi ber om samlede innspill per aktør/virksomhet, og innspillene ønskes skriftlig i vedlagte mal. 

Bemerk at malen inneholder separate arkfaner for å gi innspill på de ulike delene. 

Frist for innspill er mandag 6.februar 2017 kl. 08:00 og sendes til Nasjonalt porteføljekontor: 

nasjonalt.portefoljekontor@ehelse.no. 

 

Videre prosess 

Videre prosess for nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 er at det distribueres en kort 

versjon/oppsummering av dokumentet 23.januar 2017, som vi også ønsker innspill på.  

Utvalgte tema skal drøftes i NUFA 31.januar-1.februar 2017.  

 

Basert på innspill på 0.7-versjonen, og på kortversjonen/oppsummeringen, skal 0.95-versjoner at 

både kort og lang versjon utarbeides slik at de er klare til dokumentfrist for NUIT-møtet 8.mars 2017 

og Nasjonalt e-helsestyre-møtet 15.-16.mars 2017. Etter planen skal Nasjonalt e-helsestyre gi sin 

tilslutning til den korte versjonen (oppsummeringen) av strategi og handlingsplan i dette møtet.  

 

Endelige dokumenter skal oversendes HOD innen 31.mars 2017. 

 

Leseveiledning 

Bemerk at dokumentet er uferdig når det gjelder struktur og tekst, og det stadig gjenstår å bearbeide 

illustrasjoner og en videre bearbeiding av språk innen dokumentet ferdigstilles. I tillegg er 

ambisjonsnivået høyt, og dette skal justeres i den fasen vi går inn i nå.  

Kapittel 1 «Digitalisering av helse- og omsorgstjenesten» og 2 «Prioriterte mål for 

handlingsplanperioden» har gjenbrukt mye av innholdet fra versjon 0.4, men innarbeidet 

tilbakemeldingene fra forrige runde. Sentrale tilbakemeldinger var at dokumentet hadde mye bra 

innhold, men at det var for omfangsrikt og detaljert, samt at det samlede ambisjonsnivået var 

urealistisk. Det ble også gitt tilbakemelding om at det var språklig tungt. Basert på disse 

tilbakemeldingene er samlet ambisjonsnivå for målene redusert, og teksten er sterkt forkortet.  

Vi ber dere ha et ekstra fokus på strategisk område 5 «Kritiske IKT-infrastrukturer og felles 

byggeklosser» og 6 «Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne» ettersom disse 

områdene inneholder mest ny tekst fra 0.4 versjonen. 
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Kapittel 3 «Innretning for handlingsplanperioden» og 4 «Handlingsplan for 2017-2020» er i stor grad 

ny tekst og det gjenstår fortsatt å vurdere realismen i summen av tiltakene og noe koordinering på 

tvers av virkemidlene. Her ønsker vi innspill på alt innhold, og spesielt tilbakemelding på hva som bør 

prioriteres eller eventuelt fjernes fra handlingsplanen i perioden. 

Kapittel 5 «Oppfølging og revidering av strategi» er foreløpig overordnet beskrevet.  

 

Mottakere 

Versjon 0.7 sendes til alle medlemmer i de nasjonale utvalg NUFA og NUIT, samt til postmottak 

adressen til følgende aktører/virksomheter:  

 KS 

 Helse Vest RHF 

 Helse Sør-Øst RHF 

 Helse Midt-Norge RHF 

 Helse Nord RHF 

 Nasjonal IKT HF 

 Helsedirektoratet 

 Folkehelseinstituttet 

 Norsk Helsenett SF 

 Legeforeningen 

 Sykepleierforbundet 

 Kreftforeningen 

 FFO 

 Diabetesforbundet 

 Difi 

 Apotekerforeningen 

 Statens legemiddelverk 

 IKT Norge 

 

 

 

 

 


