Høringssvarskjema: Nasjonal e-helsestrategi for helse- og
omsorgssektoren
Det vedlagte høringsdokumentet oppsummerer fire tema som vi ønsker tilbakemelding på:





Strategiens rolle
Visjon, overordnende mål og målgrupper
Fem prioriterte strategiske mål med målindikatorer
Strategisk styring og oppfølging av strategien

Der høringsinstansen har innspill, er det ønskelig med begrunnelse og eventuelt forslag til endringer.
Merk skjemaet med «Saksnummer 22/414», lagre som PDF og send på e-post til
postmottak@ehelse.no
Frist: 01.10.2022
Kryss av for type organisasjon/virksomhet:
☐Statlig etat, ombud eller fagråd
☐Fylkeskommune/Statsforvalteren
☒Kommune/KS
☐RHF/Helseforetak
☐Fag- og interesseorganisasjoner
☐Pasient- og brukerorganisasjon
☐Forskning- og utdanningsorganisasjon
☐Privatperson
☐Privat virksomhet/næringsliv
☐Annen enn nevnt ovenfor
Kontaktinformasjon
Navn på virksomheten (statlig etat, kommune, privatperson osv.): Alta kommune
Kontaktperson: John Helland
E-postadresse: john.helland@alta.kommune.no

1) Kan dere stille dere bak de fem strategiske målene, gitt strategiens rolle for å skape en
felles langsiktig og forutsigbar retning for digitalisering på tvers av aktørene i helse- og
omsorgssektoren?
☒ Ja, utdyp gjerne

☐ Nei, utdyp gjerne

☐ Vet ikke, utdyp gjerne

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
2) Har dere tilbakemelding på de fem strategiske målene med målindikatorer?
Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse
Målindikator 1.4 Utbredelse av velferdsteknologi: Velferdsteknologiske løsninger som tas i bruk i
kommunen må differensieres. Det vil ikke være nok å måle implementering av kun 1 teknologi (f.eks
digitale trygghetsalarmer) for å angi om målet er oppnådd
Mål 2: Enklere arbeidshverdag
Vellykkethet må måles etter at økt digital kompetanse er oppnådd
Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring
Ingen kommentarer
Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling
Ingen kommentarer
Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft
Ingen kommentarer
3) Har dere tilbakemeldinger på prosessen for hvordan strategien skal følges opp?
Forutsetningene må være på plass for å lykkes. Det vil være avgjørende hvordan kommunene følges opp ift
kostnader/finansieringsordninger, kompetanseutvikling og koordinering på innføring+ hvordan
leverandørene følger opp strategien på utvikling av fagsystemer og teknologi (samtidighet)
4) Andre innspill og tilbakemeldinger?

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

