
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.): Vertskommunesamarbeidet LMT 

Setesdal (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Åseral kommuner) 

Kontaktperson: Ellen Benum 

E-postadresse: Ellen.Benum@e-h.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:postmottak@ehelse.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 

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? 

Det oppfattes positivt at man utvikler en omforent nasjonal strategi knyttet til e-helse. 

Erfaringsmessig har det vært hovedutfordring knyttet til e-helse at utallige små og store 

leverandører ikke produserer produkter som samhandler, eller kommuniserer adekvat. 

Dette skaper betydelig «plunder og heft» i tjenestene, svære kostnader, og utgjør en 

alvorlig pasientsikkerhetsrisiko (f.eks. gjennom at det eksisterer over 13 forskjellige e-

journalsystemer som inneholder pasientens legemiddelliste, hvorav ingen kommuniserer 

sømløst …). For å unngå at dette får fortsette, kreves styring og ledelse, samt 

ufravikelige kravspesifikasjoner til samtlige leverandører av alt e-helseverktøy (smått og 

stort). Etter vår oppfatning inneholder høringsdokumentet ikke tilstrekkelig tydelighet 

knyttet til slik overordnet ledelse og beslutningsmyndighet, og således adresseres ikke 

det som er årsaken til manglende samhandling i helsetjenestene per i dag. 

 

4) Andre innspill og tilbakemeldinger? 

 

 

 

 

 


