
Saksnummer 22/414 

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: Moss kommune 

Kontaktperson: Ruth Helen Thorheim 

E-postadresse: ruth.thorheim@moss.kommune.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 

Moss kommune kan stille seg bak de fem strategiske målene. Moss kommune anser alle målene som  

gode, og mener det er viktig at det legges et særlig trykk på mål 5; Samarbeid og virkemidler som styrker 

gjennomføringskraft.  

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

Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse 

Ingen kommenterer 

 

Mål 2: Enklere arbeidshverdag  

Ingen kommentar 

 

Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring 

Ingen kommentarer 

 

Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling 

Ingen kommentarer 

 

Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft 

Ingen kommentarer 

 

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

Foreløpig anses dette som en god prosess for å følge opp strategien. Selve prosessen bør også evalueres 

underveis. Her bør det også legges til rette for bred involvering.  

 

4) Andre innspill og tilbakemeldinger? 

Det er tydelig å lese at det har vært bred involvering i utarbeidelsen av strategien, takk for det! Moss 

kommune anser dette som en godt utarbeidet strategi som tar samfunnsutviklingen, samt helsepersonells 

og innbyggeres behov og ressurser på alvor. Strategien har en flott visjon som det er lett å stille seg bak og 

bruke for å løfte frem videre e-helsesatsing. Strategien påpeker selv at helse- og omsorgssektoren har en 

fragmentert beslutningsstruktur, noe som gjør gjennomføring av tiltak på tvers av aktører krevende. Det er 

flott at nasjonale myndigheter tar ansvar for å peke retning. Nå er det viktig at nasjonale myndigheter 

legger til rette for at veien blir lett å gå, og at alle tar ansvar for å gå i samme retning. Moss kommune 

takker for arbeidet Direktoratet for e-helse legger ned i å utarbeide målindikatorer. Moss kommune håper 

det vil følge med veiledning og eksempler på hvordan kommunene kan gjøre målinger også internt i 

kommunen. Moss kommune har erfart at det er utfordrende å måle effekten av nye tiltak og kvalitet på 

tjenestene, og setter stor pris på veiledningsmateriell som gjør kommunene i bedre stand til å benytte seg 

av digitale dataanalyseløsninger internt i kommunen, men også i samhandling med andre aktører i helse- 

og omsorgssektoren.    
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