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Høringssvar – Nasjonal styringsmodell for e-helse 
 
Departementet for e-helse foreslår endringer og videreutvikling av den nasjonale styringsmodellen 
for å sikre en mer helhetlig utvikling av nasjonale e-helseutvikling, økt gjennomføringsevne og bred 
forankring blant de ulike helseaktørene.  
 
Et viktig element i dette er utvidelsen av modellen til ikke kun å fungere som en rådgivende arena for 
Direktoratet for e-helse, men inkludere alle aktører som er representert i styringsmodellen. Norsk 
Kiropraktorforening støtter dette, og mener dette vil bidra til økt innflytelse fra samtlige aktører.  
Videre støttes forslaget med å endre navn fra Nasjonalt e-helsestyre til Nasjonalt e-helseråd. Den 
foreslåtte navneendringen vil bidra til tydeliggjøring av rådets funksjon.  
Likeledes vil en spissing av utvalgenes mandat og ansvarsområder være et viktig grep i å klargjøre hva 
som er styringsmodellens råd og anbefalinger i forhold til strategi, prioriteringer og gjennomføring.  
 
Det påpekes i høringsdokumentet at for å sikre at den nasjonale styringsmodellen skal fungere, må 
det helhetlige bildet vurderes, og sørge for at alle aktørene beveger seg i samme retning. For å lykkes 
med dette, er det vesentlig med god forståelse for hverandres hverdag og økt innflytelse fra samtlige 
aktører. 
 
Norsk Kiropraktorforeningen mener at for å ivareta bredden og helheten i hele helse – og 
omsorgstjenesten må også private aktører i primærhelsetjenesten sikres innspillsmuligheter og 
innflytelse på beslutninger som tas rundt nasjonale e-helseløsninger. Helsenæringen defineres per i 
dag ikke som en del av styringsmodellen. 
Direktoratet ønsker likevel å kunne etablere uformelle fagnettverk uten at de er knyttet til nasjonal 
styringsmodell, og begrunner dette med at fagnettverkenes kunnskap, behov og prioriteringer er 
også viktige for videreutvikling av e-helseområdet.  
 
Norsk Kiropraktorforening støtter dette, og har tidligere deltatt regelmessige møter på Nasjonal 
arena for fag- og interesseorganisasjoner (NAFI) i regi av Direktoratet. Vi mener dette har vært 
en viktig arena hvor fag- og interesserorganisasjoner holdes løpende orientert om utviklingen 
innenfor e-helseløsninger, og gitt aktører som ikke inngår i utvalgene, eller er en del av nasjonal 
styringsmodell for e-helse muligheten for innspill og dialog.  
 
Norsk kiropraktorforening støtter videreutvikling av nasjonal styringsmodell, og mener de foreslåtte 
endringene vil sikre bredere forankring og mer helhetlig utvikling av nasjonale e-helse.   
 



 
 

 2 

Espen Ohren      Anette Tryti 
Styreleder Norsk Kiropraktorforening  Konst. nestleder og e-helse ansvarlig  

Norsk Kiropraktorforening 
 
 


