
Overordnet status
Q1 2023: 
Q3 2023: 

MULIGE STRATEGISKE TEMA TIL DISKUSJON

• Digital hjemmeoppfølging – hvordan skape kunnskapsgrunnlag og hvor mye trykk 
bør det være på utbredelse?

• Hva kan vi lære av de som står midt i store endringsprosesser
• Hvordan skape en enklere arbeidshverdag for helsepersonell?
• Kommunal helse- og omsorgstjeneste – videre arbeid med journalløsninger?
• Hvordan bør Norge gjøre seg i stand til å ta imot de kommende føringene fra 

European Health Data Space?

STATUS PÅ DE STRATEGISKE MÅLENE

Oppsummering av status for strategien

Målindikator Måltall 2025 Faktisk tall 
Q1 2023

En sektorstrategi som er 
samlende og retningsgivende

Kommentarer

Kvalitet og 
sammenheng i 
tjenestene

En sektorstrategi som er 
samlende og 
retningsgivende

Bærekraftig helse-
og omsorgssektor

En sektorstrategi som er 
samlende og 
retningsgivende

Innovasjonskraft En sektorstrategi som er 
samlende og 
retningsgivende

FNs bærekraftsmål En sektorstrategi som er 
samlende og
retningsgivende

MÅL 1: AKTIV MEDVIRKNING I 
EGEN OG NÆRES HELSE

MÅL 2: ENKLERE 
ARBEIDSHVERDAG

MÅL 3: HELSEDATA TIL FORNYING 
OG FORBEDRING

MÅL 4: TILGJENGELIG INFORMASJON OG STYRKET SAMHANDLING

MÅL 5: SAMARBEID OG VIRKEMIDLER SOM STYRKER GJENNOMFØRINGSKRAFT

          

Status er basert på fremdrift på strategiske initiativ og foreliggende måltall. Status på mål 4 er vurdert til å ha stor innflytelse på 
overordnet vurdert status for strategien. 

Flere digitale innbyggertjenester og hjemmeoppfølging er under utbredelse, men det er fortsatt geografiske ulikheter. Det pågår et 
stort løft med å modernisere journalsystemene i spesialisthelsetjenesten, som er et komplekst arbeid med stor risiko. Kommunal 
helse- og omsorgstjeneste preges av utilstrekkelige og fragmenterte journalløsninger og mangelfull samhandling. Målet Helsedata til 
fornying og forbedring er foreløpig umodent med få strategiske initiativ. God fremdrift på innføring av kjernejournal i kommuner. 
Begrenset utprøving av PLL. Sektoren samlet om en felles retning

 
 

 
 

 
 

Nasjonal e-helsestrategi Q1
En sektorstrategi som er samlende og retningsgivende

Overordnet vurdering av strategien
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STRATEGISK TEMA TIL DISKUSJON

• Klinikere ønsker ikke å bruke tid på digital 
hjemmeoppfølging før det foreligger mer 
kunnskapsunderlag
Dilemma: Godt kunnskapsgrunnlag er avhengig av et visst 
volum i bruk.

• Umodne tjenestemodeller og finansieringsmodeller i 
samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 
reduserer viljen til investering og innføring hos 
virksomhetsledere.
Hvor mye skal det trykkes på for innføring av digital 
hjemmeoppfølging før fundamentale utfordringer knyttet 
til organisering og finansiering er løst?

MÅLINDIKATORER FREMDRIFT 
MOT 2025 KOMMENTARER

Bruk av tjenester på Helsenorge som 
innebærer medvirkning (innbygger og 
pårørende)

Flere tar i bruk tjenester som tilrettelegger for aktiv 
medvirkning

Utbredelse av tjenester på Helsenorge: 
Digihelsestasjon,Ungdomsløsninghelsestasjon

Digihelsestasjon er grønn men pga forsinkelser med 
ungdomsløsningen  blir det gult. Vi har utfordringer  med  
sikker inn logging 

Grad av enighet i opplevd tilgang på enkle 
digitale helsetjenester

Stabil  utvikling

Grad av tilfredshet med mulighet for digital 
kontakt med helsepersonell

Stabil utvikling

Spredning av digital hjemmeoppfølging
(DHO)

15 samarbeidsprosjekt som dekker 17 av 19 Helsefellesskap 
er i gang. Midler for 2023 lyst ut med interessenter fra de 
to øvrige.

Utbredelse av velferdsteknologi 5% økning I 2021

ANNEN KVALITATIV INFORMASJON/INNSIKT (sentrale utviklingstrekk i sektor eller omverden, nye 
vedtak, strategier eller førende dokumenter, utvikling internasjonalt mm.)

Nasjonal helse- og samhandlingsplan er under arbeid og vil sette føringer for videre arbeid med mål 1.

STRATEGISKE INITIATIV FREMDRIFT 
MOT 2025 KOMMENTARER

Innbygger skal ha mulighet for å 
administrere behandlingsforløp, digital 
dialog og innsynstjenester gjennom 
Helsenorge. 

Det pågår forbedring og ny utvikling av tjenestene for å 
tilrettelegge for at innbygger kan administrere eget forløp

Innbygger skal ha mulighet for digital 
hjemmeoppfølging og velferdsteknologi.

Tilrettelegge for digitale tjenester for 
ungdom.

Det pågår arbeid bade i kommuner og i 
spesialisthelsetjenesten for å tilrettelegge for digitale tilbud 
til unge

Utføre innsiktsarbeid for digitalt 
utenforskap.

Det er utført en kartlegging av Helsedirektoratet for å 
innhente kunnskap om ikke digitale eldre .

Overordnet status
Q1 2023: 
Q3 2023: 

Mål 1 OPPSUMMERING Q1 AKTIV MEDVIRKNING I EGEN OG NÆRES HELSE
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MÅLINDIKATORER FREMDRIFT 
MOT 2025 KOMMENTARER

Holdninger til digital 
kommunikasjon 
(spørreundersøkelse)

Flere helsepersonell enn tidligere tar ikke stilling i disse 
spørsmålene. Medfører redusert antall positive og negative 
svar og økning I nøytrale svar (vet ikke og hverker/eller)

Tilfredshet med og holdninger 
til EPJ-system 
(spørreundersøkelse)

Økning av positive svar på direktespørsmål om tilfredshet på 
EPJ. I mer detaljerte, underliggende spørsmål er tendensen 
en økning i nøytrale svar (som ovenfor)

Digitale ferdigheter og 
opplæringsmuligheter

76% svarer at de har tilstrekkelige ferdigheter. 

STRATEGISK TEMA TIL DISKUSJON

- Det pågår viktig arbeid med å modernisere 
journalløsningene i sektoren. Det er komplekst og har
stor risiko. Hva kan vi lære av de som står midt i 
endringsprosesser?

- Enklere arbeidshverdag og gode arbeidsverktøy er tett 
koblet til å gjøre helsesektoren til en attraktiv 
arbeidsplass. Det er fremdeles behov for 
endringsarbeid for å nyttiggjøre de digitale 
mulighetene og skape en enklere arbeidshverdag. 

- Kommunal helse- og omsorgstjeneste preges av 
utilstrekkelige og fragmenterte journalløsninger og 
mangelfull samhandling. For å få gode helhetlige 
pasientforløp er det sentralt å få dette på plass.

ANNEN KVALITATIV INFORMASJON/INNSIKT (sentrale utviklingstrekk i sektor eller omverden, nye vedtak, 
strategier eller førende dokumenter, utvikling internasjonalt mm.)

Nasjonal helse- og samhandlingsplan er under arbeid og kan sette føringer for videre arbeid med mål 2.

STRATEGISKE INITIATIV FREMDRIFT 
MOT 2025 KOMMENTARER

Helsepersonell skal ha tilgang 
til moderniserte helhetlige 
digitale arbeidsverktøy

Omfattende arbeid på journalmodernisering på alle nivå av 
helsetjenesten. Helseplattformen har startet innføring i Midt-
Norge. Videreutvikling av kommunale journaler er viktig, men 
virkemidler er ennå ikke klare. Helhetlige digitale 
arbeidsverktøy er krevende. Det er komplekst og har stor 
risiko. 

Helsepersonell skal ha tilgang 
til pasientens legemiddelliste 
(PLL)

Det er gul status i program PLL etter justering av planer hvor 
satsningen går til 2029. Helseplattformen benyttes nå i 
St.Olav og i 9 kommuner, dette gir gevinster pasientens 
legemiddelliste i region Midt-Norge

Overordnet status
Q1 2023: 
Q3 2023: 

Mål 2 OPPSUMMERING Q1 ENKLERE ARBEIDSHVERDAG

  
 

 
 

 
 

 



MÅLINDIKATORER FREMDRIFT 
MOT 2025 KOMMENTARER

Bruk av helseregistre 
1. Antall søknader om personidentifiserbare data 
2. Tidsforløp (vi ikke data på dette tilgjengelig)

283 søknader om personidentifiserbare data i 2022
Store restanser og lang utleveringstid

Digital innrapportering til helseregistre 
1. Antall lovbestemte helseregistre med over 95 % 
digital innrapportering 
2. Antall nasjonale medisinske kvalitetsregistre med 
over 95 % digital innrapportering 
3. Antall helseregistre med automatisert 
innrapportering i nær opp til sanntid

13 av 14 sentrale helseregistre tilhørende FHI og 
Helsedirektoratet har mer enn 95% digital innrapportering. 
2 av 11 sentrale helseregistre hos FHI har innrapportering i 
sanntid, men her må vi jobbe videre for å kunne sette et 
måltall.
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STRATEGISK TEMA TIL DISKUSJON

Burde det være flere strategiske initiativ som er med for å realisere 
gevinster ved å utnytte helsedata?

ANNEN KVALITATIV INFORMASJON/INNSIKT (sentrale utviklingstrekk i sektor eller omverden, nye 
vedtak, strategier eller førende dokumenter, utvikling internasjonalt mm.)

Strategi for persontilpasset medisin ble lansert 17.1.2023. Europakommisjonen har lansert en forordning om 
det europeiske helsedataområdet («European Health Data Space» - EHDS). Vurdere hvordan nye instrumenter i 
EUs nye datalover bør implementeres i Norge på en hensiktsmessig måte som gir gevinster i sektoren.

STRATEGISKE INITIATIV FREMDRIFT 
MOT 2025 KOMMENTARER

Videreutvikling av regionale data- og 
analyseplattformer

HSØ har pågående arbeid med Regional data- og 
analyseplattform (RDAP). Helse Midt realiserer første 
versjon av regionalt Helsedatasenter som skal legge bedre 
til rette for mer og bedre bruk av helsedata fra journal, 
registre og andre datakilder. Ingen nye 
videreutviklingsinitiativ på gang i HN og HV.

Videreutvikling av sentrale helseregistre Det pågår en rekke aktiviteter hos både FHI og 
Helsedirektoratet med varierende status. 
Legemiddelregisteret er fullført og vil bli en viktig datakilde.

Videreutvikling av Helsedataservice og 
nasjonalt  økosystem for helseanalyse

Direktoratet for E-helse ved Helsedataservice (HDS) overtar 
vedtaksmyndighet for 11 sentrale helseregistre og 
dispensasjon fra taushetsplikt fra og med 15. mars 2023. 
Gjenbruk av eksisterende data- og analysetjenester fra 
blant annet universitet- og høyskolesektoren, blir 
innretningen på det videre arbeidet med økosystemet for 
helseanalyse. I henhold til tildelingsbrev avvikles arbeidet med 
Helseanalyseplattformen (felles dataplattform).

Overordnet status
Q1 2023: 
Q3 2023: 

Mål 3 OPPSUMMERING Q1 HELSEDATA TIL FORNYING OG FORBEDRING
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STRATEGISK TEMA TIL DISKUSJON

• Hvordan bør Norge gjøre seg i stand til å ta i mot de 
kommende føringene fra European Health Data Space?

MÅLINDIKATORER FREMDRIFT 
MOT 2025 KOMMENTARER

Grad av tilgang til nødvendig 
pasientinformasjon registrert hos andre 
behandlere (spørreundersøkelse blant 
helsepersonell)

Andelen helsepersonell som i stor grad opplever at de har tilgang 
til nødvendig pasientinformasjon registrert hos andre behandlere,  
økte med 3 prosentpoeng fra 2021 til 2022 (fra 23% til 26%). 

Innføring av samhandlingsverktøy/
informasjonstjenester

Innføring av kjernejournal i kommunene har god fremdrift. PLL-
utprøving pågår, men fremdrift er lavere enn forventet. Innføring 
av dokumentdeling har fortsatt ikke kommet i gang.

ANNEN KVALITATIV INFORMASJON/INNSIKT (sentrale utviklingstrekk i sektor eller omverden, nye 
vedtak, strategier eller førende dokumenter, utvikling internasjonalt mm.)

Nasjonal helse- og samhandlingsplan er under arbeid og vil sette føringer for videre arbeid med mål 4.

STRATEGISKE INITIATIV FREMDRIFT 
MOT 2025 KOMMENTARER

Innføring og bruk av nye 
informasjonstjenester

Program Digital samhandling steg 2 fikk ikke midler i 
statsbudsjettet for 2023, men steg 1 fortsetter med noen 
justeringer. Helseplattformen er pr. februar 2023 tatt i bruk 
på St. Olavs Hospital og 9 kommuner i Trøndelag og i Møre 
og Romsdal.

Trygg og effektiv informasjonsdeling mellom 
aktører

Tillitsmodell for dokumentdeling må ferdigstilles for å 
komme i gang med innføring av dokumentdeling.

Styrket informasjonsforvaltning og god og 
sikker tilgang til data for sekundærbruk Det pågår enkelte tiltak for å øke graden av automatisert 

innrapportering til helseregistre. Sterk avhengighet til 
strukturering av journal og innføring av standardisert språk. 
Første versjon av Felles språk er tatt i bruk i 
Helseplattformen.

Samhandling på tvers av landegrenser i EU Etablering av tilkobling til EU sin infrastruktur for deling av 
primærdata mellom land (MyHealth@EU) startet i januar 
2023.

Overordnet status
Q1 2023: 
Q3 2023: Mål 4 OPPSUMMERING Q1 TILGJENGELIG INFORMASJON OG STYRKET 

SAMHANDLING

  

!

 
 

 
 

 
 



6

STRATEGISK TEMA TIL DISKUSJON

• EHDS – Behov for systematisk oppfølging av EU 
arbeidet med Europeiske helsedataforordningen. 
Endringer vil ha konsekvenser bade for pågående og 
planlagt arbeid på nasjonaltnivå knyttet til primær og 
sekundær bruk av helsedata.

MÅLINDIKATORER FREMDRIFT 
MOT 2025 KOMMENTARER

Effekt av prosesser i nasjonal rådsmodell
(måltall endret fra skala verdi til prosent)

76 %  opplever at prosesser I Nasjonal rådsmodell for e-helse har 
positive effekt
(Nullpunktsmåling)

Betydelige forsinkelser i utvikling av e-
helseløsninger (i veikartet) 

17 % forsinkelser (f.eks behov for regelverksutvikling)
(Nullpunktsmåling)

Betydelige forsinkelser i innføring av e-
helseløsninger (i veikartet)

11 % forsinkelser (andre årsaker)
(Nullpunktsmåling)

Andel tiltak i nasjonal portefølje med midler 
avsatt eller med planer for strukturert 
oppfølging av nytte

37 % JA - har avsatt midler/har planer, 24 %  NEI og 39 % har ikke svart 
(Nullpunktsmåling)

ANNEN KVALITATIV INFORMASJON/INNSIKT (sentrale utviklingstrekk i sektor eller omverden, nye 
vedtak, strategier eller førende dokumenter, utvikling internasjonalt mm.)

Nasjonal helse- og samhandlingsplan  er under arbeid.

STRATEGISKE INITIATIV FREMDRIFT 
MOT 2025 KOMMENTARER

Evaluering og justering av prismodellen for 
drift og forvaltning for de nasjonale e-
helseløsningene

Ny prismodell skal etter plan være etablert fra og med 2024. Utkast til 
leveranse sendes på innspillsrunden til sektor i mars 2023. 

Forordningsforslaget Europeiske 
helsedataområdet (EHDS), fremme sikker 
tilgang og utveksling av helsedata på tvers av 
landegrenser

Arbeidet med forordningsforslaget i EU (Rådet og Parlamentet) følges 
opp. Forventet vedtak 2025.

Utprøving av veiledningsordninger innen juss 
og teknologi i helse

Initiativet er i planleggingsfasen.

Utredning av helseteknologiordningen Direktoratet for e-helse skal i 2023 forberede etablering av en 
helseteknologiordning for oppstart i 2024, og vil motta konkretisert 
oppfølging fra departementet i eget brev.

Videreutvikling av digitalt økosystem for helse-
og smittevernberedskap

Overordnet status
Q1 2023: 
Q3 2023: Mål 5 OPPSUMMERING Q1 SAMARBEID OG VIRKEMIDLER SOM STYRKER 

GJENNOMFØRINGSKRAFT
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