
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.): Norsk Kiropraktorforening 

Kontaktperson: Hans Otto Engvold  

E-postadresse: generalsek@kiropraktikk.no 
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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 

Norsk Kiropraktorforening mener det er viktig og nødvendig å etablere en felles forståelse for retningen av 

digitaliseringen i helse-og omsorgstjenesten.  Vi stiller oss bak de fem strategiske målene, men ønsker å 

understreke at for å kunne nå disse målene, må det helhetlige bildet vurderes. Det innebærer at også 

private aktører i primærhelsetjenesten sikres innspillsmuligheter og innflytelse på beslutninger som tas 

rundt nasjonale e-helseløsninger.  

 
2) Har dere tilbakemelding på de fem strategiske målene med målindikatorer? 

Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse 

Norsk Kiropraktorforening støtter målet om mer aktiv medvirkning i egen og pårørendes helse.  

 

Mål 2: Enklere arbeidshverdag  

Norsk Kiropraktorforening mener dette er et viktig strategisk mål da det per dags dato i for stor grad 

brukes tid på dobbeltregistreringer, innhenting og registrering av allerede eksiterende data. Det 

fremkommer ikke tydelig i strategien og i beskrivelsen av målindikatorene (1 og 2), hvorvidt dette arbeidet 

også vil innbefatte EPJ-leverandører som tilbyr tjenester til aktører utenfor primær-og sekundærtjenesten. 

Norsk Kiropraktorforening mener det er viktig at samtlige EPJ-leverandører inngår i dette arbeidet.  

 

Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring 

Norsk Kiropraktorforening støtter målet om forbedring og fornying av helsedata med enklere tilgang av 

helsedata under forutsetning av at taushetsplikt og informasjonssikkerhet ivaretas på en god måte.  

 

Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling 

God samhandling og tilgjengeliggjøring av informasjon vil sikre en mest mulig effektiv arbeidshverdag for 

helsepersonell og frigjøre tid til pasientrettet arbeid, samtidig som det styrker pasientsikkerheten ved at 

helsepersonell til enhver tid har oppdaterte helseopplysninger. I den nye strategien ønsker man ved hjelp 

av målindikatorer 4.3 å måle/undersøke helsepersonells muligheter for å dele informasjon. Per i dag er det 

få samhandlingsverktøy som gir private aktører i primærhelsetjenesten mulighet for å innhente 

opplysninger, men er i stedet avhengig av å sende en forespørsel til f.eks. fastleger. Norsk 

Kiropraktorforening mener at det i den nye strategien må vurderes hvordan også private aktører i 

primærhelsetjenesten kan dra nytte av samhandlingsverktøy som f.eks. Kjernejournal, dokumentdeling 

m.fl.    

 

Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft 

Norsk Kiropraktorforening støtter dette målet, og mener at samarbeid på tvers av sektorer, videreutvikling 

av styringsmodellen og bred forankring blant de ulike helseaktørene vil bidra til å styrke 

gjennomføringsevnen.  

 

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



Norsk kiropraktorforening mener at det i oppfølgningen av strategien vil være vesentlig at det dannes 

arenaer der fag- og interesseorganisasjoner som ikke er direkte knyttet til nasjonal styringsmodell, strategi 

eller de ulike utvalgene har mulighet for innspill og dialog. For å sikre bred forankring og helhetlig utvikling 

av nasjonal e-helse må fagnettverkenes kunnskap, behov og prioriteringer tas i betraktning. 

 

4) Andre innspill og tilbakemeldinger? 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

 

 

 

 

 


