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 Sak 10/22 – Godkjenning av innkalling og dagsorden

 Sak 11/22 – Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023 – utkast til mål og tiltak

 Sak 12/22 – Eventuelt 
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Sak 10/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden



5

Forslag til vedtak

NUFA godkjenner innkalling og dagsorden.



Sak 11/22: Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023



Side 7

Hensikten med saken i NUFA 22. mars 2022:

Direktoratet for e-helse vil presentere utkast til prioriterte mål med beskrivelser og tiltak i ny e-helsestrategi og be om 
innspill til disse fra NUFA. 

Beskrivelsene av mål med tiltak vil utgjøre en viktig del av det endelige strategidokumentet som skal på høring i slutten 
av mai. Innspillene fra NUFA tas med i det videre arbeidet med justeringer av målbeskrivelser og tiltak, i første omgang 
som et oppdatert utkast av ny e-helsestrategi som skal drøftes i NUIT 8. april.

Drøfting:
 Med utgangspunkt i vedlagte forslag til prioriterte mål med beskrivelser og tiltak, ønsker vi at NUFA spesielt gir 

innspill på tiltakene som er knyttet til hvert mål. 
 Vi ønsker i hovedsak å diskutere hvilke nye tiltak som er aller viktigst for å bevege sektoren mot de respektive 

målene i ny e-helsestrategi. 

Side 7



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
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22.03.22

08.04.22

04.02.22
13.05.22

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

30.03.22



Mål- og strategiutvikling

Elementer i strategiutviklingen

Side 9

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?



Mål- og strategiutvikling

Status for arbeidet
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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?



Side 11

Kunnskapsgrunnlaget skal legges til grunn for mål- og strategiutviklingen

Nåsituasjonsanalyse Scenarioanalyse



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

Side 12



Side 13

Sette tydelig 
retning • Strategien skal sette tydelig retning, samtidig som den bygger på sentrale føringer for sektoren

Prioritere 
satsningsområder

Sikre samspill mellom 
langsiktig retning og  

endringer i behov

• Strategien skal tydeligere prioritere enkelte satsningsområder
• Strategien skal fokusere på områder med gjensidig avhengigheter på tvers av aktørene i sektor

• Strategien skal evne å sette en langsiktig og forutsigbar retning gjennom visjon og mål
• Strategien skal også sikre tilstrekkelig tilpasning til endringer i behov og nye løsninger gjennom 

gode rutiner for måling og justering av mål og tiltak

Strategiens rolle (ambisjon) er å

Styrke innbygger • Styrke innbygger ved å støtte deres behov på tvers av aktører

Styrke helsepersonell • Styrke helsepersonell ved å støtte deres behov på tvers av aktører



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



Utkast til prioriterte mål 

Prosess 
Utkast til prioriterte mål - beskrivelse
Utgangspunkt for diskusjon om nye tiltak



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



Vi jobber iterativt med målformuleringer, prioritering og spissing mål, tiltak
og KPIer

Side 17

• 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



Side 18

Basert på bearbeiding og innspill fra Nasjonal e-helsestyre, samt vurdering opp 
mot evalueringsprinsipper og kunnskapsgrunnlaget, har vi kommet frem til et 
justert forslag

Side 18

Evaluering og bearbeiding i januar Evalueringer og diskusjoner i NEHS 4.febr. Justert forslag med 6 mål basert på innspill



Side 19

z

Levere gode, likeverdige og bærekraftige helse- og omsorgstjenester

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

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

HelsepersonellInnbygger

MÅL 3: AKTIV MEDVIRKNING

gjennom behovsstyrte tjenester og 
mulighet for involvering i egen og 

næres helse

MÅL 2: ENKEL OG TRYGG HVERDAG

gjennom sikker og brukervennlig digital 
støtte

MÅL 4: NYSKAPENDE 
HELSETJENESTE

der innsikt fra data utnyttes til utvikling 
og innovasjon i helse- og 

omsorgssektoren

gjennom tilpasning av sentrale virkemidler som regelverk og finansieringsmodeller
MÅL 6: STYRKET GJENNOMFØRINGSKRAFT

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

mer digital»

«Jeg trenger informasjon og 
innsikt for 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 enkelt kan 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»

MÅL 1: SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE
ved å styrke samarbeid i sektoren, på tvers av offentlig sektorer og med forskning, næringsliv og innbyggere

ved å sørge for at informasjon følger pasienten på tvers av aktører
MÅL 5: HELHETLIG DIGITAL SAMHANDLING

Vår felles visjon:

Våre overordnede målsettinger:

Målgruppene våre: 

Våre 6 prioriterte 
strategiske mål: 



Side 20

Målene og KPI-ene tydeliggjør retningen, men det er hvilke tiltak en samlet 
sektor velger å prioritere som vil tydeliggjøre spissingen av strategien

Side 20



Side 21

Gruppeoppgave – Hva er det/de aller viktigste tiltakene for å nå de ulike 
målene i strategien?

Side 21

MÅL 3: AKTIV MEDVIRKNING
gjennom behovsstyrte tjenester og 
mulighet for involvering i egen og 

næres helse

MÅL 2: ENKEL OG TRYGG HVERDAG
gjennom sikker og brukervennlig digital 

støtte

MÅL 4: NYSKAPENDE 
HELSETJENESTE

der innsikt fra data utnyttes til utvikling 
og innovasjon i helse- og 

omsorgsstjenesten

gjennom tilpasning av sentrale virkemidler som regelverk og finansieringsmodeller
MÅL 6: STYRKET GJENNOMFØRINGSKRAFT

MÅL 1: SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE
gjennom styrket samarbeid i sektoren, på tvers av offentlig sektorer og med forskning, næringsliv, innbyggere og internasjonalt

gjennom å sørge for at informasjon følger pasienten på tvers av aktører
MÅL 5: HELHETLIG DIGITAL SAMHANDLING

Hjelpespørsmål
1. Har dere innspill til justering eller nedprioritering av forslagene til tiltak som foreligger?
2. Hva er de aller viktigste nye tiltakene som skal til for å nå de ulike målene? 
3. Er det noen av de foreslåtte tiltakene dere tenker er spesielt viktige for måloppnåelse på de respektive målene?

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



Side 22

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

Side 22

22.03.22

08.04.22

04.02.22
13.05.22

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

30.03.22
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Forslag til vedtak

NUFA ber Direktoratet for e-helse ta med seg innspill til 
målbeskrivelser og tiltak i det videre arbeidet med utkast til ny e-
helsestrategi.  



Sak 12/22: Eventuelt



Takk for nå!

Neste møte i NUFA er 27. – 28. april 2022 på Radisson Blu Gardermoen.
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