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: Apotekforeningen
Kontaktperson: Anne-Lise Härter
E-postadresse: anne-lise.harter@apotek.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

Apotekforeningen stiller seg bak de fem strategiske målene og mener det er gjennomført et
godt forarbeid og en god og involverende prosess for å komme fram til disse. Vi mener
imidlertid det mangler en konkretisering av hvilke tiltak og initiativer som skal
operasjonalisere de strategiske målene i strateginotatet.
2) Har dere tilbakemelding på de fem strategiske målene med målindikatorer?
De fem strategiske målene har mange delmål, noe som kan skape en forventning om en
omfangsrik tiltaksplan. I forarbeidene til ny strategi ble gjeldene strategi beskrevet som
omfattende og som at den i mindre grad har vært avgjørende for å legge føringer og
premisser. Dette bør hensyntas i videre arbeid med å beskrive tiltak og initiativ.
Apotekforeningen mener det er viktig å se målindikatorer i sammenheng med tiltakene som
skal operasjonalisere målene. Vi mener derfor at tiltakene/initiativene må konkretiseres og
prioriteres før det tas stilling til målindikatorer.
De fleste foreslåtte målindikatorene er kvantitative indikatorer. I det videre arbeidet med å
etablere målindikatorer mener vi det også er behov for å etablere målindikatorer som måler
faktisk effekt og nytte – ref. s. 6 i notatet som beskriver ønsket effekt av strategien;
•

Økt kvalitet på helsehjelp

•

Styrket pasientsikkerhet

•

Produktivitetsøkning

•

Helse- og omsorgstjenester på nye måter

Det bør også etablere målindikatorer for å følge opp nødvendig utvikling av lover/forskrifter
og grunnmurskomponenter som forutsetning for digitalisering i helse- og omsorgssektoren.
Alle målindikatorer må ha gode referansepunkter.

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?
Apotekforeningen støtter skissert prosess for oppfølging og justering av strategien. Mange av
tiltakene vil kreve økonomiske og ressursmessige prioriteringer når aktørenes egne strategier
og planer skal legges. For å sikre at aktørene aktivt bruker/stiller seg bak strategien, er det
nødvendig å sikre forutsigbare og rettferdige finansieringsmodeller. Videre er det en
nødvendig forutsetning at aktører som påvirkes av nasjonale tiltak blir involvert i arbeidet og
at disse også får delta i de fora som har ansvar for å følge opp og justere strategien med
tilhørende tiltaksplan.
Det er også viktig å sikre at allerede besluttede og iverksatte tiltak omfattes av ny strategi
med tilhørende tiltaksplan.

4) Andre innspill og tilbakemeldinger?
Apotekforeningen mener Strategisk plan for digitalisering av legemiddelområdet bør inngå
som del av nasjonal e-helsestrategi. Dette for å sikre at dette området får tilstrekkelig
oppmerksomhet og prioritet og for å sikre at aktørene ikke opplever at det blir flere
konkurrerende strategier og planer å forholde seg til.

