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Sak 1/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden



Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak



Sak 2/22: Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023



Agenda

Side 7

1.Velkommen og hensikt med saken (5 minutter)

2.Strategiske valg i ny nasjonal e-helsestrategi
a. Hva vi skal oppnå med strategien (5 minutter)
b. Presentasjon av mål og strategiske tema (10 minutter)
c. Drøfting av strategiske valg (85 minutter)

a. Lunsjpause (20 minutter)
d. Oppsummering og vedtak (10 minutter)

3.Veien videre (5 minutter)



Agenda

Side 8

1.Velkommen og hensikt med saken

2.Strategiske valg i ny nasjonal e-helsestrategi
a. Hva vi skal oppnå med strategien
b. Presentasjon av mål og strategiske tema 
c. Drøfting av strategiske valg

3.Veien videre



Hensikt med saken

Side 9

Direktoratet for e-helse ønsker med denne saken å drøfte
1.Endringsområder og utkast til mål for å oppnå visjonen
2.Hvilke endringer og mål som er de viktigste å inkludere i ny e-helsestrategi

Vi vil innledningsvis minne om visjonen, som oppsummerer hva vi i fellesskap 
ønsker å oppnå med digitalisering i helse- og omsorgsektoren



Kunnskapsgrunnlag
1) Nåsituasjonsanalyse og 2) scenarioanalysen

HOD

2021 – Q1 2021 – Q2 2021 – Q3 2021 – Q4 2022 – Q1 2022 – Q2 2022 – Q3 2022 – Q4

2021 2022

Behandling 
innspill og 
beslutning

2023

Involvering gjennom
Styringsmodellen

Høring

Øvrig involvering innbygger, personell i helse- og omsorgstjenestene, forskning, leverandører og næringsliv 

02.09.21

07.09.21

22.09.21

27.10.21

19.11.21

09.12.21

21.04.21

20.05.21

10.06.21

Overordnet plan for arbeidet med nasjonal e-helsestrategi

Side 10

22.03.21

28.03.21

04.02.21 13.05.21

Mål- og strategiutvikling
1) Ambisjon og visjon, 2) strategiske valg, 
og 3) hvordan strategien skal følges opp



Mål- og strategiutvikling

Status på arbeidsstrømmene

Side 11

Nåsituasjons-
analyse

Hva er eksisterende 
utgangspunkt på 
e-helseområdet?

Scenario-
analyse

Hvordan kan fremtiden 
se ut, og hva betyr det 

for oss i dag?

Ambisjon og 
visjon

Hva skal strategien være, 
for hvem?

Strategiske valg

Hva skal e-helseområdet 
jobbe mot fremover, og 

hvordan?

Styring og 
oppfølging

Hvordan skal strategien 
følges opp?



Basert på kunnskapsgrunnlaget har vi fått innspill fra sektor om hvilke områder 
hvor det er størst behov for endring for å nå visjonen

Kunnskapsgrunnlag 

Læringer fra eksisterende 
strategi

Nåsituasjonsanalyse

Scenarioanalyse



Endringsområder danner utgangspunktet for utforming av mål

Side 13

• Evaluerings-
prinsipper

• Kunnskaps-
grunnlag

• Arbeids-
møter i 
direktoratet 
og med 
nasjonale 
utvalg

Målformuleringer utledet fra 
endringsområder

Prioritering av mål

Mål

Prioriterte 
mål

Mål

Kategorisering av 
endringsområder

Kategori X

Kategori Y

Kategori Z

Oppsummering av strategi og 
detaljering av mål, KPIer og tiltak



Agenda

Side 14

1.Velkommen og hensikt med saken

2.Strategiske valg i ny nasjonal e-helsestrategi
a. Hva vi skal oppnå med strategien
b. Presentasjon av mål og strategiske tema 
c. Drøfting av strategiske valg

3.Veien videre 



Nasjonal e-helsestrategi er hele helse- og omsorgssektorens strategi for digitalisering

Side 15



Visjonen 
oppsummerer hva vi 
i fellesskap ønsker å 
oppnå med 
digitalisering i helse-
og omsorgsektoren

Sammen om
helhetlige, trygge og nyskapende tjenester

som fremmer helse og mestring



Strategisk tema 2 Strategisk tema 3Strategisk tema 1

Strategisk tema 4

Hvordan 
skal vi 
oppnå det?  

…bidra til å nå de overordnede 
helse- og omsorgspolitiske målene..  

For å nå visjonen må vi..

.. og samle kreftene i arbeidet med 
digital transformasjon i sektoren..

..og jobbe målrettet mot å møte 
behovene til innbygger og 
helsepersonell

Dette skal vi oppnå ved å prioritere 
utvalgte strategiske mål.

Hva vi skal 
oppnå med 
strategien

Levere gode, likeverdige og bærekraftige helse- og omsorgstjenester

Styrke kvalitet og sammenheng i tjenestene - Sikre at ressursene brukes mer fornuftig - Styrke innovasjon

Visjon: Sammen om helhetlige, trygge og nyskapende tjenester 
som fremmer helse og mestring

Innbygger Helsepersonell

«Det er viktig for meg å beholde 
den menneskelige kontakten nå 

som verden blir mer digital»

«Informasjon og innsikt vil sette meg i 
stand til å være mer aktiv i egen og 

andres helse»

«Jeg ønsker større fleksibilitet i når og 
hvordan jeg mottar helsetjenester»

«Jeg trenger tid og støtte til å 
mestre og utnytte potensiale i 

digitale verktøy»

«Jeg trenger brukervennlige 
verktøy som støtter meg i å ta 

riktige valg for pasienten»

«Jeg vil bruke mindre tid på 
administrative oppgaver, og få 

mer tid til pasienten»

«Når vi kan kommunisere 
digitalt og dele informasjon 

mellom oss kan begge parter 
være godt forberedt før, 

under og etter behandling»

«Vi er avhengig av 
at helseinformasjon 
er oppdatert og riktig 

til enhver tid»

«Jeg er opptatt av at tjenestene jeg 
mottar er trygge og av god kvalitet»



BEDRE HELSEHJELP
Yte bedre og mer effektiv helsehjelp ved bruk 

av digitalisering

AKTIV MEDVIRKNING
Forbedre innbyggers mulighet til 

involvering i egen helse 

TEKNOLOGISTØTTET 
TJENESTEINNOVASJON

Anvende teknologi og data for utvikling av 
helsetjenester på nye måter

STYRKET GJENNOMFØRINGSKRAFT 
Grunnmur for digital samhandling, økosystemer og partnerskap, virkemidler

Målene er foreløpig gruppert i fire strategiske tema



BEDRE HELSEHJELP

Yte bedre og mer effektiv helsehjelp ved bruk av digitalisering

AKTIV MEDVIRKNING
Forbedre innbyggers mulighet til involvering i egen helse 

TEKNOLOGISTØTTET TJENESTEINNOVASJON
Anvende teknologi og data for utvikling av helsetjenester på nye måter

STYRKET GJENNOMFØRINGSKRAFT 
Grunnmur for digital samhandling, økosystemer og partnerskap, virkemidler

Mål 1.1 Tilpasse løsninger og informasjon til 
innbyggeres kompetanse

Mål 1.2 Bidra til å løfte digital kompetanse blant 
innbyggere

Mål 1.3 Tilrettelegge for at innbygger har mulighet til å 
utnytte egne helsedata

Mål 1.4 Forenkle tilgang til informasjon og bruk av 
helserelaterte tjenester

Mål 1.5 Styrke pårørende og frivilliges mulighet for 
involvering i innbyggerens helse gjennom fullmakter og 
digitale verktøy

Mål 1.6 Øke innbyggers tilgang til kvalitetssikrede 
digitale verktøy

Mål 2.1 Sørge for at helseinformasjon følger pasienten 
på tvers av aktører

Mål 2.2 Videreutvikle teknologi for effektive 
arbeidsprosesser

Mål 2.3 Sørge for enkle, brukervennlige verktøy for 
helsepersonell

Mål 2.4 Bidra til å løfte digital kompetanse hos 
helsepersonell

Mål 3.1 Utnytte innsikt fra data til kvalitetsforbedring, 
styring og tjenesteutvikling

Mål 3.2 Utvikle og øke ibruktagelse av 
beslutningsstøtte (inkludert kunstig intelligens)

Mål 3.4 Styrke forebygging gjennom innsikt i data og 
digitale verktøy

Mål 3.3 Videreutvikle arenafleksible helsetjenester der 
pasienten er

BEDRE HELSEHJELP

Yte bedre og mer effektiv helsehjelp ved bruk av digitalisering

AKTIV MEDVIRKNING
Forbedre innbyggers mulighet til involvering i egen helse 

TEKNOLOGISTØTTET TJENESTEINNOVASJON
Anvende teknologi og data for utvikling av helsetjenester på nye 

måter

STYRKET GJENNOMFØRINGSKRAFT 
Grunnmur for digital samhandling, økosystemer og partnerskap, virkemidler

Mål 1.1 Tilpasse løsninger og informasjon til 
innbyggeres kompetanse

Mål 1.2 Bidra til å løfte digital kompetanse blant 
innbyggere

Mål 1.3 Tilrettelegge for at innbygger har mulighet til å 
utnytte egne helsedata

Mål 1.4 Forenkle tilgang til informasjon og bruk av 
helserelaterte tjenester

Mål 1.5 Styrke pårørende og frivilliges mulighet for 
involvering i innbyggerens helse gjennom fullmakter og 
digitale verktøy

Mål 1.6 Øke innbyggers tilgang til kvalitetssikrede 
digitale verktøy

Mål 2.1 Sørge for at helseinformasjon følger pasienten 
på tvers av aktører

Mål 2.2 Videreutvikle teknologi for effektive 
arbeidsprosesser

Mål 2.3 Sørge for enkle, brukervennlige verktøy for 
helsepersonell

Mål 2.4 Bidra til å løfte digital kompetanse hos 
helsepersonell

Mål 3.1 Utnytte innsikt fra data til kvalitetsforbedring, 
styring og tjenesteutvikling

Mål 3.2 Utvikle og øke ibruktagelse av 
beslutningsstøtte (inkludert kunstig intelligens)

Mål 3.3 Videreutvikle arenafleksible helsetjenester der 
pasienten er

Mål 3.4 Styrke forebygging gjennom innsikt i data og 
digitale verktøy

Mål 4.1 Etablere og videreutvikle økosystemer 
for innovasjon

Mål 4.2 Styrke samarbeidet med næringslivet

Mål 4.3 Stimulere til og styrke bruk av 
forskningsbasert kunnskap

Mål 4.4 Styrke samarbeid og bruk av beste 
praksis og erfaringer fra internasjonale miljøer

Mål 4.5 Styrke tverrsektorielt samarbeid

Mål 4.6 Sikre at felles krav og retningslinjer for 
digital samhandlingsevne er tilgjengelige og er 
tatt i bruk av sektoren

Mål 4.7 Styrke utvikling og ibruktagelse av 
nasjonale e-helseløsninger og 
felleskomponenter

Mål 4.8 Styrke informasjonsforvaltning, 
datakvalitet og strukturering av helsedata

Mål 4.9 Sikre nødvendige digitale strukturer for 
håndtering av krise- og beredskapssituasjoner

Mål 4.10 Styrke digital sikkerhet

Mål 4.11 Styrke og tydeliggjøre 
beslutningsstruktur, roller og ansvar

Mål 4.12 Etablere finansieringsmodeller som gir 
insentiver til utvikling, ibruktagelse og 
gevinstrealisering

Mål 4.13 Bidra til et digitaliseringsvennlig 
regelverk og felles forståelse og praktisering

Mål 4.14 Tilrettelegge for større grad av 
brukersentrisk og innovativ utvikling og 
implementering

UTKAST



AKTIV MEDVIRKNING
Forbedre innbyggers mulighet til involvering i egen helse 

Innbygger og helsedata
Innbygger har liten oversikt over egne helsedata og utøver i liten 
grad styring av hvem som får tilgang, og dette kan i noen tilfeller 

gå ut over pasientsikkerheten.

Innbygger har en oversikt over hvilke aktører som har helsedata 
om henne/ham, og helhetlig oversikt over egne helsedata. De 

kan aktivt håndtere samtykker og dele egne helsedata, herunder 
pasientgenererte data.

Kompetanse hos innbyggerØkte sosioøkonomiske forskjeller og ulik helse- og digital 
kompetanse gir ulik tilgang til og bruk av helsetjenester.

Økt helsekompetanse, særlig blant sårbare grupper, blant annet 
ved å løfte digital kompetanse. Dette muliggjør økt inkludering 

og bidrar til god utnyttelse av helsetjenestene.

Oversikt og tilgang til 
informasjon og selvbetjening

Innbyggere må forholde seg til mange informasjonsportaler for å 
få løst sine helserelaterte oppgaver. Brukergrensesnittet i disse 

portalene stiller for høye krav til digitale ferdigheter blant 
brukerne.

En inngang til helserelaterte oppgaver. Det er enkelt å 
navigere og løse sine helserelaterte oppgaver.

Pårørende og frivillige

Det er tilfeldig involvering av pårørende og frivillige. Det er i begrenset grad 
tilgjengelige digitale verktøy som støtter og forenkler behovene til pårørende og 

frivillige, herunder administrative oppgaver, innsikt/kompetanse og 
behandlingsrelaterte oppgaver.

Pårørende og frivillige er støttet av fullmakter og innsikt for å 
håndtere økende kompleksitet i oppgaver. De har gode digitale 

verktøy som brukes som et aktivt middel i behandling.

Mål 1.3 Tilrettelegge for at innbygger har 
mulighet til å utnytte egne helsedata

Mål 1.1 Tilpasse løsninger og informasjon til 
innbyggeres kompetanse

Mål 1.2 Bidra til å løfte digital kompetanse blant 
innbyggere

Mål 1.4 Forenkle tilgang til informasjon og bruk 
av helserelaterte tjenester

Mål 1.5 Styrke pårørende og frivilliges mulighet 
for involvering i innbyggerens helse gjennom 

fullmakter og digitale verktøy

Digitale verktøy til innbygger
Innbygger mangler tilgang til digitale verktøy som kan styrke 

deres mulighet til å ta en aktiv rolle i egen helse, sykdom, 
behandling og oppfølging.

Innbygger har tilgang til trygge, brukervennlige og 
tilpassede digitale verktøy som støtter de i forebygging, 

behandling og oppfølging.

Mål 1.6 Øke innbyggers tilgang til 
kvalitetssikrede digitale verktøy

Endringsområde MålFra.. Til..

UTKAST til MÅL



BEDRE HELSEHJELP
Yte bedre og mer effektiv helsehjelp ved bruk av digitalisering

Endringsområde MålFra.. Til..

Digital kompetanse hos 
helsepersonell

Gode digitale ferdigheter, men stor variasjon i kunnskaper, 
kreativitet og holdninger til digitale verktøy.

Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som 
legger til rette for bruk av digitale verktøy.

Teknologi som understøtter 
arbeidsprosesser

Dagens systemer bygger for mye på eksisterende 
arbeidsprosesser (strøm på papir)

Fleksible løsninger, systemer og verktøy som understøtter 
og bidrar til utvikling av effektive og gode 

arbeidsprosesser

Mål 2.3 Sørge for enkle, brukervennlige verktøy for 
helsepersonell

Mål 2.4 Bidra til å løfte digital kompetanse hos 
helsepersonell

Mål 2.2 Videreutvikle teknologi for effektive 
arbeidsprosesser

Pasientinformasjon
Manglende informasjonsflyt på tvers av aktør, nivå og 
sektor, hvor pasientinformasjon ikke følger pasienten 

gjennom forløpet og denne er bærer av egen informasjon

En sammenhengende, sømløs og helhetlig helsetjeneste på 
tvers av nivå, aktør og sektor hvor pasientinformasjonen følger 
pasienten gjennom hele pasientforløpet og er tilgjengelig ved 

behov

Mål 2.1 Sørge for at helseinformasjon følger 
pasienten på tvers av aktører

UTKAST til MÅL



TEKNOLOGISTØTTET TJENESTEINNOVASJON
Anvende teknologi og data for utvikling av helsetjenester på nye måter

Endringsområde MålFra.. Til..

Tilpasset tjenestetilbud
Fragmentert og lokalt tilbud for bruk av 

hjemmeoppfølging samt liten grad av person- og 
brukertilpasset tilbud

Helsetjenester leveres i større grad uavhengig av hvor 
helsepersonell og pasient befinner seg

ForebyggingBegrenset utnyttelse av teknologi og data til forebyggende 
arbeid

Proaktiv bruk av digitale verktøy for forebyggende og 
helsefremmende arbeid ved utnyttelse av data

Mål 3.3 Videreutvikle arenafleksible helse- og 
omsorgstjenester der pasienten er

Mål 3.4 Styrke forebygging gjennom innsikt i 
data og digitale verktøy

BeslutningsstøtteLite beslutningsstøtte og mye data som ikke brukes Beslutningstøtte, inkludert kunstig intelligens, gir innsikt 
som brukes til å fornye prosesser og helsehjelpen

Mål 3.2 Utvikle og øke ibruktagelse av 
beslutningsstøtte (inkludert kunstig intelligens)

Bruk av helsedata
Helsedata brukes i for liten grad til å forbedre 

helsehjelpen og tjenestene
Innsikt fra data brukes til å forbedre og fornye 

helsehjelpen og tjenestene
Mål 3.1 Utnytte innsikt fra data til 

kvalitetsforbedring, styring og tjenesteutvikling

UTKAST til MÅL



Helsenæring- og 
leverandørmarked

Fragmentert og til dels uregulert marked med lav 
gjennomføringskraft hvor kompetanse og ressurser ikke 

utnyttes på en hensiktsmessig måte.

Det er et velfungerende og forutsigbart e-helsemarked 
hvor næringslivet har en aktiv og forpliktende rolle 

gjennom et velfungerende offentlig-privat samarbeid. 

Økosystem for samhandling og 
innovasjon

Grunnleggende elementer for samhandling og innovasjon 
mangler og innovasjonsmuskelen i sektoren utnyttes ikke 

på en god måte

Det er etablert et velfungerende økosystem som legger til 
rette for samhandling og innovasjon i helse- og 

omsorgssektoren

Anvendelse av forskningsbasert 
kunnskap

Ikke tilstrekkelig tilrettelagt for bruk av forskningsbasert 
kunnskap

Økt anvendelse av forskningsbasert kunnskap gjennom 
forskningssamarbeid og kunnskapsformidling

Internasjonalt

Tverrsektorielt samarbeid

Nasjonalt fokus

Silobasert helsetjeneste som i for liten grad samarbeider 
på tvers av sektorer

Aktivt og systematisert bruk av beste praksis, samarbeid 
og erfaringer fra internasjonale miljøer.

Samarbeid om sammenhengende tjenester på tvers av 
sektorer

Mål 4.2 Styrke samarbeidet med næringslivet

Mål 4.1 Etablere og videreutvikle økosystemer 
for innovasjon

Mål 4.3 Stimulere til og styrke bruk av 
forskningsbasert kunnskap

Mål 4.4 Styrke samarbeid og bruk av beste 
praksis og erfaringer fra internasjonale miljøer

Mål 4.5 Styrke tverrsektorielt samarbeid

Rammeverk for digital 
samhandlingsevne

Mangelfullt felles rammeverk for digital 
samhandlingsevne og fragmentert og ulik bruk av 

eksisterende rammeverk.

Det er etablert et felles rammeverk for digital samhandlingsevne 
(interoperabilitet) som alle aktører benytter seg av som dekker 

både det juridiske, organisatoriske, semantiske og tekniske 
området.

Nasjonale løsninger og 
felleskomponenter

Kvalitet på helsedata

Manglende ibruktagelse og ulik implementeringstakt av 
nasjonale løsninger, felleskomponenter mm.

Helsedata av varierende kvalitet.

Nasjonale samhandlingsløsninger og felleskomponenter er 
utviklet, tilgjengelig og tatt i bruk av alle aktørene som 

skal samhandle på tvers

Helsedata har god kvalitet og dekker alle relevante 
områder

Mål 4.6 Sikre at felles krav og retningslinjer for 
digital samhandlingsevne er tilgjengelige og er 

tatt i bruk av sektoren

Mål 4.7 Styrke utvikling og ibruktagelse av 
nasjonale e-helseløsninger og 

felleskomponenter

Mål 4.8 Styrke informasjonsforvaltning, 
datakvalitet og strukturering av helsedata

Endringsområde MålFra.. Til..

STYRKET GJENNOMFØRINGSKRAFT 
Grunnmur for digital samhandling, økosystemer og partnerskap og virkemidler

UTKAST til MÅL



Digital sikkerhet
Det digitale risikobildet er i rask endring, og helsesektoren 
har betydelig utfordringer med å identifisere sårbarheter 

og utbedre dem. 

Sektorens håndtering av digital sikkerhet er basert på en 
god forståelse av sårbarhetsbildet og holdes løpende 

oppdatert for å ta hensyn til utviklingstrekk.

Beredskap
Det krever betydelig tid og innsats å etablere løsninger for 

samarbeid og informasjonsdeling mellom relevante aktører 
i en krise- eller beredskapssituasjon. 

Fellesløsninger og god digital infrastruktur gjør at helsesektoren i en krise-
eller beredskapssituasjon raskt klarer å etablere nødvendige digitale 

løsninger og informasjonskanaler for samarbeid med aktuelle 
samfunnsaktører og innbyggerne. 

Styring

Finansieringsmodeller

Manglende rolleforståelse og forståelse av styringsmodell leder til 
fragmentert og suboptimal beslutningsstruktur der mange 

opererer etter sine "egeninteresser"

Manglende og fragmenterte finansieringsmodeller som slår 
uheldig ut og ikke understøtter investeringsbehovet samt mangel 

på insentiver til samfinansiering

E-helseutviklingen styres helhetlig ut fra felles visjon og målene 
følges opp av sektoren i tråd med de prioriteringene man er blitt 

enige om i nasjonal styringsmodell

Omforent(e) finansieringsmodell(er) som gir insentiver til 
utvikling, ibruktagelse og gevinstrealisering av de prioriterte 

områdene som sektoren løfter frem

Mål 4.10 Styrke digital sikkerhet

Mål 4.9 Sikre nødvendige digitale strukturer for 
håndtering av krise- og beredskapssituasjoner

Mål 4.11 Styrke og tydeliggjøre 
beslutningsstruktur, roller og ansvar

Mål 4.12 Etablere finansieringsmodeller som 
gir insentiver til utvikling, ibruktagelse og 

gevinstrealisering

RegelverkKomplisert og utydelig regelverk som setter for store 
begrensninger på nytenking og utvikling.

Felles forståelse og anvendelse av et regelverk som er med 
å skape en innovativ og trygg helse- og omsorgssektor.

Brukersentrisk og innovativ 
tjenesteutvikling

Lange prosesser med mye utredning og utviklingsløp før 
leveranser kan tas i bruk og nytte kan hentes ut. For lite 

oppfølging av faktisk nytte underveis i utviklingsløp.

Brukere tar raskt i bruk og utnytter mulighetene som ligger i nye 
tjenester og prosesser, støttet av smidige og lærende utviklings-

og innføringsløp. Aktiv oppfølging av faktisk nytte underveis i 
utviklingsløp.

Mål 4.13 Bidra til et digitaliseringsvennlig 
regelverk og felles forståelse og praktisering

Mål 4.14 Tilrettelegge for større grad av 
brukersentrisk og innovativ utvikling og 

implementering

Endringsområde MålFra.. Til..

STYRKET GJENNOMFØRINGSKRAFT 
Grunnmur for digital samhandling, økosystemer og partnerskap og virkemidler

UTKAST til MÅL



Drøfting av strategiske valg

Side 26

• Ta utgangspunkt i utsendte endringsområder og mål, 
kunnskapsgrunnlaget, strategiens visjon og beskrivelsen av HVA 
strategien skal bidra til presentert tidligere 

• Bruk 10 minutter hver for dere til å avgjøre hvilke mål du vil 
prioritere for hver kategori
• 3 stemmer på «Aktiv medvirkning», 2 stemmer på «Bedre 

helsehjelp» og 2 stemmer på «teknologistøttet tjenesteinnovasjon»
• 4 stemmer på «Styrket gjennomføring»

• Bruk gjerne foilene med endringsområdene når dere skal velge 
da de vil gi dere litt mer informasjon enn kun å se på 
oppsummeringen av målene.

• I fellesskap legger vi inn deres prioriteringer ved hjelp av 
verktøyet Menti, ca. 15 minutter. 

• Etter pausen vil vi se på resultatene og diskutere alle de fire 
kategoriene etter tur, ca. 60 minutter. Vi vil forsøke å enes om en 
prioritering av mål som vi kan jobbe videre med å utdype. 

3 2 2

4



BEDRE HELSEHJELP

Yte bedre og mer effektiv helsehjelp ved bruk av digitalisering

AKTIV MEDVIRKNING
Forbedre innbyggers mulighet til involvering i egen helse 

TEKNOLOGISTØTTET TJENESTEINNOVASJON
Anvende teknologi og data for utvikling av helsetjenester på nye måter

STYRKET GJENNOMFØRINGSKRAFT 
Grunnmur for digital samhandling, økosystemer og partnerskap, virkemidler

Mål 1.1 Tilpasse løsninger og informasjon til 
innbyggeres kompetanse

Mål 1.2 Bidra til å løfte digital kompetanse blant 
innbyggere

Mål 1.3 Tilrettelegge for at innbygger har mulighet til å 
utnytte egne helsedata

Mål 1.4 Forenkle tilgang til informasjon og bruk av 
helserelaterte tjenester

Mål 1.5 Styrke pårørende og frivilliges mulighet for 
involvering i innbyggerens helse gjennom fullmakter og 
digitale verktøy

Mål 1.6 Øke innbyggers tilgang til kvalitetssikrede 
digitale verktøy

Mål 2.1 Sørge for at helseinformasjon følger pasienten 
på tvers av aktører

Mål 2.2 Videreutvikle teknologi for effektive 
arbeidsprosesser

Mål 2.3 Sørge for enkle, brukervennlige verktøy for 
helsepersonell

Mål 2.4 Bidra til å løfte digital kompetanse hos 
helsepersonell

Mål 3.1 Utnytte innsikt fra data til kvalitetsforbedring, 
styring og tjenesteutvikling

Mål 3.2 Utvikle og øke ibruktagelse av 
beslutningsstøtte (inkludert kunstig intelligens)

Mål 3.4 Styrke forebygging gjennom innsikt i data og 
digitale verktøy

Mål 3.3 Videreutvikle arenafleksible helsetjenester der 
pasienten er

BEDRE HELSEHJELP

Yte bedre og mer effektiv helsehjelp ved bruk av digitalisering

AKTIV MEDVIRKNING
Forbedre innbyggers mulighet til involvering i egen helse 

TEKNOLOGISTØTTET TJENESTEINNOVASJON
Anvende teknologi og data for utvikling av helsetjenester på nye 

måter

STYRKET GJENNOMFØRINGSKRAFT 
Grunnmur for digital samhandling, økosystemer og partnerskap, virkemidler

Mål 1.1 Tilpasse løsninger og informasjon til 
innbyggeres kompetanse

Mål 1.2 Bidra til å løfte digital kompetanse blant 
innbyggere

Mål 1.3 Tilrettelegge for at innbygger har mulighet til å 
utnytte egne helsedata

Mål 1.4 Forenkle tilgang til informasjon og bruk av 
helserelaterte tjenester

Mål 1.5 Styrke pårørende og frivilliges mulighet for 
involvering i innbyggerens helse gjennom fullmakter og 
digitale verktøy

Mål 1.6 Øke innbyggers tilgang til kvalitetssikrede 
digitale verktøy

Mål 2.1 Sørge for at helseinformasjon følger pasienten 
på tvers av aktører

Mål 2.2 Videreutvikle teknologi for effektive 
arbeidsprosesser

Mål 2.3 Sørge for enkle, brukervennlige verktøy for 
helsepersonell

Mål 2.4 Bidra til å løfte digital kompetanse hos 
helsepersonell

Mål 3.1 Utnytte innsikt fra data til kvalitetsforbedring, 
styring og tjenesteutvikling

Mål 3.2 Utvikle og øke ibruktagelse av 
beslutningsstøtte (inkludert kunstig intelligens)

Mål 3.3 Videreutvikle arenafleksible helsetjenester der 
pasienten er

Mål 3.4 Styrke forebygging gjennom innsikt i data og 
digitale verktøy

Mål 4.1 Etablere og videreutvikle økosystemer 
for innovasjon

Mål 4.2 Styrke samarbeidet med næringslivet

Mål 4.3 Stimulere til og styrke bruk av 
forskningsbasert kunnskap

Mål 4.4 Styrke samarbeid og bruk av beste 
praksis og erfaringer fra internasjonale miljøer

Mål 4.5 Styrke tverrsektorielt samarbeid

Mål 4.6 Sikre at felles krav og retningslinjer for 
digital samhandlingsevne er tilgjengelige og er 
tatt i bruk av sektoren

Mål 4.7 Styrke utvikling og ibruktagelse av 
nasjonale e-helseløsninger og 
felleskomponenter

Mål 4.8 Styrke informasjonsforvaltning, 
datakvalitet og strukturering av helsedata

Mål 4.9 Sikre nødvendige digitale strukturer for 
håndtering av krise- og beredskapssituasjoner

Mål 4.10 Styrke digital sikkerhet

Mål 4.11 Styrke og tydeliggjøre 
beslutningsstruktur, roller og ansvar

Mål 4.12 Etablere finansieringsmodeller som gir 
insentiver til utvikling, ibruktagelse og 
gevinstrealisering

Mål 4.13 Bidra til et digitaliseringsvennlig 
regelverk og felles forståelse og praktisering

Mål 4.14 Tilrettelegge for større grad av 
brukersentrisk og innovativ utvikling og 
implementering

UTKAST

3 2 2

4



Lunsj



Evalueringsprinsipper, til vurdering av de hvordan de prioriterte målene samlet sett står 
sett opp mot sektorens uttalte behov

• Legger det til rette for sammenhengende tjenester?
• Bidrar det til bærekraftig utnyttelse av aktørenes samlede ressurser? (se ressursene 

samlet, ikke per aktør, gjenbruk av løsninger og kompetanse)
• Bidrar det til tilgjengelige og tilpassede tjenester til innbyggere?
• Bidrar det til en enklere hverdag for helsepersonell?
• Støtter det utvikling av et likeverdig tjenestetilbud for innbyggere?

Bidrar målområdet til HELHETLIGE tjenester?

Favner enklere, brukervennlige, tilgjengelige og 
sammenhengende tjenester for både innbygger 
og helsepersonell på tvers av aktørene, 
forvaltningsnivåer og sektorer. 

• Legger det til rette for bedre helse på befolkningsnivå (folkehelse)?
• Legger det til rette for persontilpasset forebygging og behandling?
• Istandsetter det innbygger til å være aktiv i egen helse?
• Stimulerer det til økt innovasjon, herunder bidra til økt bruk av kunnskap og innsikt?
• Tilrettelegger det for innføring og realisering av gevinster?

Bidrar målområdet til NYSKAPENDE 
tjenester?

Tar opp i seg at visjonen skal peke fremover 
mht. mulighetene som ligger i digitalisering til å 
utføre helse- og omsorgstjenester på nye, både 
bedre og mer effektive måter 

• Bidrar det til digital sikkerhet?
• Bidrar det til pasientsikkerhet?
• Bidrar det til helseberedskap?

Bidrar målområdet til TRYGGE tjenester?

Dekker «sikker» og tar opp i seg flere viktige 
elementer, både pasientsikkerhet, 
helseberedskap og digital sikkerhet. 



Direktoratet for e-helse tar med seg Nasjonalt e-helsestyres innspill til 
endringsområder og hvilke mål som er de viktigste å inkludere i ny e-helsestrategi.

Forslag til vedtak



Agenda

Side 38

1.Velkommen og hensikt med saken

2.Strategiske valg i ny nasjonal e-helsestrategi
a. Hva vi skal oppnå med strategien
b. Presentasjon av mål og strategiske tema 
c. Drøfting av strategiske valg

3.Veien videre



Strategiarbeidet fra i dag og frem mot mai 2022

Side 39

1. Visjonen setter retning for hvordan digitaliseringsarbeidet i helse-
og omsorgssektoren skal bidra til å nå store helsepolitiske mål
 HVA vi skal oppnå med strategien.

3. Frem til mai skal målene som prioriteres konkretiseres, bl a med
 Tilhørende måleparametre (KPI’er)

 Hva vi har oppnådd når vi har lykkes med målene

 Tiltak som skal til for å nå målene 

 Knytte andre strategier, eksisterende planer og pågående aktiviteter til 
målene

2. Målene vi nå jobber videre med er de som har mest effekt for å 
nå visjon og de overordnede målsettingene. De skal beskrive 
 HVORDAN vi når visjonen og de overordnede helsepolitiske målene

4. Hvordan målene skal styres og følges opp



40

For å sikre at visjon nås, må strategien følges opp gjennom en 
kontinuerlig prosess



Kunnskapsgrunnlag
1) Nåsituasjonsanalyse og 2) scenarioanalysen

2021 – Q1 2021 – Q2 2021 – Q3 2021 – Q4

2021

HOD

2022 – Q1 2022 – Q2 2022 – Q3 2022 – Q4

2022

Behandling 
innspill og 
beslutning

2023

Involvering gjennom
Styringsmodellen

Høring

Øvrig involvering innbygger, personell i helse- og omsorgstjenestene, forskning, leverandører og næringsliv 

02.09.21

07.09.21

22.09.21

27.10.21

19.11.21

09.12.21

21.04.21

20.05.21

10.06.21

Plan for arbeidet 2022

Side 41

22.03.21

28.03.21

04.02.21 13.05.21

Mål- og strategiutvikling
1) Ambisjon og visjon, 2) strategiske valg, 
og 3) hvordan strategien skal følges opp



Tusen takk for dagens innsats!



Sak 3/22: Eventuelt 



Takk for i dag!

Nest møte i Nasjonalt e-helsestyre er 30. mars
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