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.): Stavanger kommune
Kontaktperson: Kristine Skjøthaug
E-postadresse: kristine.skjothaug@stavanger.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

Stavanger kommune stiller seg bak de fem strategiske målene, og støtter intensjonen om
en felles langsiktig og forutsigbar retning for digitalisering på tvers av aktørene i helse- og
omsorgssektoren. Samtidig fremstår det som utydelig hvem som er strategiens
ansvarlige eier, og hvem som har myndighet til å ta beslutninger knyttet til strategien.
Eierskap til strategien og forpliktelser til tiltak og målsetninger må tydeliggjøres.
«Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet» gir retning for e-helsesatsing i
kommunene, og denne strategien vil være et naturlig utgangspunkt for arbeidet med
Stavanger kommunes nye tiltaksplan for e-helse og velfersteknologi. Visjoner og mål i ehelsestrategien samsvarer med kommunens ambisjoner på e-helseområdet, men det er
uklart hvordan disse to planene forholder seg til hverandre.
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.
Stavanger kommune har ingen utdypende tilbakemeldinger på de fem strategiske
målene, men kommunen er positive til at strategien omtaler tilgjengeliggjøring og
deling av data, og vurderer at dette er en viktig forutsetning for å nå de strategiske
målene.
Bruk av målindikatorer for å følge opp og justere strategien støttes, men Stavanger
kommune etterlyser en klargjøring og presisering av hvordan denne prosessen vil
fungere i praksis. Det er krevende, men viktig, å fastsette troverdige målindikatorer og
det er ønskelig at det utvikles flere kvalitative og økonomiske målindikatorer enn de
som foreligger nå.

Det kommer ikke frem av strategien hvilke måleindikatorer som skal fungere som
verktøy for forvaltningen av strategien, og hvem som er ansvarlig for disse. Det er
behov for tydeliggjøring av konkrete initiativer, tiltak og eierskap, samt at det
etableres måleindikatorer for mål 5 i strategien.
3) Har dere tilbakemeldinger på prosessen for hvordan strategien skal følges opp?

Prosesser for oppfølging av strategien er avhengig at eierskapet til strategien
tydeliggjøres. Videre må kommunene settes i stand til å bære fremtidige kostnader på ehelseområdet med forutsigbare økonomiske rammer der staten utvikler, forvalter og
finansierer nødvendig nasjonal infrastruktur som understøtter kommunenes utvikling og
ytelse av helse- og omsorgstjenester. For å skape forutsigbarhet for sektoren til det
arbeidet den skal gjøre må strategien beskrive eller vise til den langsiktige finansieringen
som skal understøtte både den og initiativene.
4) Andre innspill og tilbakemeldinger?

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

