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.): GS1 Norway
Kontaktperson: Stephen Bølstad
E-postadresse: sb@gs1.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

Overordnet stiller vi oss bak strategien, men den peker på mål med digitalisering og samhandling uten å
nevne hvordan dette skal oppnås. Semantisk samhandling og Standardisering er ikke nevnt med et ord i
strategien. For å lykkes med målene i strategien mener vi standardisering er en forutsetning for optimal
digital samhandling. Standardisering bør derfor tas inn og vektlegges i strategien.
2) Har dere tilbakemelding på de fem strategiske målene med målindikatorer?
Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse
For at informasjon fra ulike datakilder og aktører skal nå ut til og forstås av allmenheten må denne
informasjonen standardiseres.
Mål 2: Enklere arbeidshverdag

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring
Per i dag finnes det ikke en god masterdatakilde for produkter i helsesektoren, dette gjør det vanskelig
med deling av data om for eksempel medisinsk utstyr.
Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling
Informasjonsdeling er vanskelig når ulike systemer og aktører ikke kommuniserer på en standardisert måte
gjennom et felles «språk» eller semantiske samhandling. Med EHDS (European Health Data Space) på
trappene, hvor det vektlegges standardisering av prioriterte kategorier av helsedata og samhandlingsevne,
må dette også vektlegges i ny nasjonal e-helsestrategi.
Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft
Må ha større fokus og hastighet på standardisering, normeringsprossess og samhandling mellom aktører i
helsesektoren
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?
Det er generelt liten forståelse og kunnskap i helsesektoren, og liten vilje hos løsningsleverandører for å
bruke åpne globale standarder. Dette må løftes opp og stilles større krav til aktørene for å nå målene om
digitalisering og samhandling.
GS1 Norway er del av en global not-for-profit standardiseringsorganisasjon. Våre standarder brukes blant
annet til unik identifisering (UDI) for medisinsk utstyr og legemidler. Vi samarbeider med både global
helseindustri, europeiske myndigheter, norske myndigheter og andre globale
standardiseringsorganisasjoner i helsesektoren. I Norge er vi blant annet aktive i Direktoratet for e-helse

sitt Standardiseringsutvalg. Her er noen av våre standarder i en nasjonal normeringsprosess, med Veileder
for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhet:
https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/veileder-for-bruk-av-gs1-standarder-foridentifikasjon-og-sporbarhet

