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Høringsinnspill for nasjonal styringsmodell for e-helse
De tre styringsorganene for nasjonal e-helse skal styrke gjennomføringsevnen på e-helseområdet og
bidra til felles behov, utviklingsretning, innsats og måloppnåelse. Det er bra at man ser på modellen for
å styrke arbeidet og øke gjennomføringsgraden. Det er vi som helsepersonell avhengig av. På samme
måte som de ulike helseprofesjonene er avhengig av digital struktur og arbeid på nasjonalt nivå er det
nasjonale nivået avhengig av innspill fra helseprofesjonene for å bygge riktig.
Helse-Norge består av nesten 50 ulike helseprofesjoner som alle på sin måte er en viktig del av felles
innsats for å ivareta innbyggerne. Det er imidlertid kun to profesjoner som er representert i de tre
organene.
Det vil si at fleste helseprofesjonene er avhengig av at e-helseutviklingen på deres område fremmes og
ivaretas av noen andre. Det er forståelig at ikke alle profesjoner kan være representert i de tre
styringsmodellene, men det må være av helse-Norges interesse å forankre arbeidet som gjøres i de tre
styringsmodellene i flere helseprofesjoner. Det behøver ikke å være veldig omfattende, men det må
være reelt.
Direktoratet for e-helse avholder et årlig oppdateringsmøte og Farmaceutene har opplevd å bli informert
ved strategisk viktige dokumenter. Det er bra, og det er sikkert et krevende arbeid å få så mange
aktører til å finne felles retning og gå sammen. Verdien av dette arbeidet må ikke undervurderes; det
må være systematisk og strukturert, håndterbart hos de aktuelle aktørene, samtidig grundig nok til å gi
ordentlig innsikt i hvilken retning nasjonal styring av e-helse går og hvilke implikasjoner det har for de
mindre profesjonene, både generelt og spesifikt.
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Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer
Norges Farmaceutiske Forening arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk
standard blant våre rundt 4 800 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell
med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra
forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler

