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Høring - videreutvikling av nasjonal styringsmodell for e-helse
Det vises til høringsbrev av 2.2.22 og rapport om videreutvikling av nasjonal
styringsmodell for e-helseområdet.
Det bes om særskilte innspill på følgende:
1) Er dere enige i de foreslåtte endringene i styringsmodellen eller er det andre
endringer og tiltak som Direktoratet for e-helse bør vurdere?
2) Har dere forslag til konkrete endringer i de revidert mandatene?
3) Har dere tilbakemeldinger på hvilke saker som skal/bør behandles i
styringsmodellen?
Digdir har følgende innspill:
Det er laget en god rapport som grunnlag for høringen. Vi er i hovedsak enige i de
foreslåtte endringene i styringsmodellen, og har kun mindre innspill i forslaget.
Det pekes i rapporten på at dagens styringsmodell ikke oppleves som en reell
styringsmodell, men som en rådgivende arena for faglig og strategisk forankring. Det
er utydelig hvem som tar den endelige beslutningen i de sakene som behandles, og
hva som er videre saksgang.
Styringsmodellen bør ikke rokke ved de grunnleggende prinsippene for styring og
oppgavefordeling i offentlig forvaltning. Men man bør tilstrebe seg på at
styringsmodellen understøtter reell innflytelse med tidlig involvering, slik at råd og
anbefaling fra utvalgene følges eller det begrunnes hvorfor de ikke følges.
Vi mener at oppgaver og ansvar i de tre mandatene kan tolkes bredt. Det fremstår
derfor noe uklart hvilke saker E-helserådet, NUIT og NUFA skal behandle, og hvilke
saker de ikke bør bruke tid på. Det bør vurderes å lages noen kriterier for hvilke
saker som skal behandles i respektive organ, f.eks. om sakene dekker vesentlige
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behov for sektoren, verdi for aktørene og innbyggerne og hvor strategisk sakene er
(kanskje spesielt for E-helserådet). Rene informasjons-saker bør begrenses.
Det pekes på at det er usikkert hva som skjer med sakene videre etter behandling i
utvalgene. Det bør derfor vurderes en prosessbeskrivelse (saksforløp) for hvordan de
enkelte sakene behandles etter at de har vært i ett av utvalgene. En slik beskrivelse
vil gi økt forutsigbarhet for deltagerne i utvalgene og blant aktørene i sektoren. Hvis
dette også inkluderer periodisk rapportering av status i sakene etter behandling i
utvalgene, vil det kunne skape økt forståelse for verdien av arbeidet i utvalgene.
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