
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.):  

Kontaktperson: Ellen Pettersen 

E-postadresse: ellen.pettersen90@gmail.com 
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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 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Mål 2: Enklere arbeidshverdag  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

3) Har dere tilbakemeldinger på prosessen for hvordan strategien skal følges opp? 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

4) Andre innspill og tilbakemeldinger? 

Jeg foreslår et sjette prioriteringsmål i e-helse strategien. Argumentasjon, 

begrunnelse og konkretisering er beskrevet i vedlagte lenke til artikkelen i 

Sykepleien, publisert 1.oktober 2022 og i tekst nedenfor.  – Kvinnehelse er 

samfunnshelse, og hører hjemme i nasjonale strategier. Fra de av oss som 

jobber med teknologi, gründere og kvinner; vi må snakke mer om 

kvinnehelseteknologi. Kvinnehelse er samfunnshelse og bør være et 

prioritert mål i en ny, nasjonal strategi for e-helse. Fokus på løsninger, på 

kvinnehelseteknologi kan bidra til at vi får færre kvinner med kroniske 

sykdommer, færre langtidssykemeldte, og nye løsninger som bidrar til å 

løfte helsetilstanden til kvinner over hele verden. Her har vi alle 

forutsetninger for å lykkes i Norge, og til å gå foran. Vil vi bli et av de første 

landene i verden som prioriterer kvinnehelseteknologi spesifikt i nasjonale 

strategier? Nå har vi muligheten. I dag er det fem prioriterte strategiske mål 

som er foreslått i ny e-helse strategi. Fem gode mål, men jeg foreslår et 

sjette: Omforent og styrket satsning på kvinnehelseteknologi. Der vi 

oppretter 1) øremerket fond for kvinnehelse investeringer 2) øremerkede 



midler til forsterkning av kunnskap og fokus om kvinnehelseteknologi i 

helseinkubatorer 3) og et etablererstipend til kvinnelige grundere av 

helseteknologi selskaper. 

 

 

 

 

 

 


