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INNLEDNING 
Målene er bygget opp basert på behovene avdekket gjennom kunnskapsgrunnlaget, og setter en 
retning for strategien. Tiltakene skal «sette strøm» på målene, og derigjennom sørge for at vi når 
målene. Tiltakene vil bidra til å tydeliggjøre strategien, og hva som skal gjennomføres. Tiltakene vil 
også bidra til å sikre samspillet mellom langsiktig retning og endringer i behov, og vil måtte tilpasses 
og justeres underveis.  

NUFA gav i møte 22. mars 2022 innspill til viktigste tiltak for å nå målene. NUFA hadde i forkant fått 
tilsendt en foreløpig «long list», som var utviklet basert på innspill fra kunnskapsgrunnlag og fra alle 
innspillene som kom på endringsområder i november og desember. Direktoratet for e-helse har 
bearbeidet denne listen noe basert på flere av innspillene og vedlegger oppdatert liste nå til NUIT. 
Listen er fortsatt foreløpig da det jobbes aktivt med å innhente innspill, både fra styringsmodellen og 
andre fora.  

For hvert mål vil dere finne en tredeling av tiltak;  

• En oversikt over eksisterende tiltak i nasjonal e-helseportefølje og veikartet for nasjonale e-
helseløsninger 

• En oversikt over annet relevant arbeid – her er tanken ikke at alt annet relevant arbeid skal 
stå, men i arbeidet med hvilke eventuelle nye tiltak som skal vurderes er det viktig å ha god 
oversikt over annet arbeid av nasjonal interesse slik at dette kan hensyntas. Denne listen er 
ikke komplett, og innspill tas imot med takk.   

• En oversikt over de viktigste nye tiltak som har kommet opp i løpet av arbeidet. 

En av de viktigste målsetningene i møtet med NUIT 8. april blir derfor å få innspill på hvilke tiltak 
NUIT mener er viktigst for å nå de ulike behovene beskrevet gjennom målene (uavhengig om tiltaket 
er nytt eller eksisterende).  

Listen kan ses som et utgangspunkt for diskusjon, men er ikke prioritert eller kvalitetssikret. I endelig 
versjon av strategien vil det være færre tiltak for å prioritere de områdene sektor mener er aller 
viktigst. 
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TILTAK PER MÅL 
 

TILTAK FOR MÅL 1: STYRKET SAMARBEID internt i helse- og omsorgssektoren, på tvers 
av offentlig sektor, og med forskning, næringsliv og innbyggere 
 

Pågående nasjonale tiltak som er sentrale for måloppnåelse: 

Nasjonal e-helseportefølje/veikart: Annet relevant pågående arbeid: 

 • Videreutvikling av nasjonal styringsmodell 
• Oppdrag for Direktoratet for e-helse om å 

utforme plan for samarbeid med 
næringslivet innen e-helseområdet  

• Oppdrag for Direktoratet for e-helse om 
innføringsmodeller for nasjonale e-
helseløsninger 

• Oppdrag for Direktoratet for e-helse om å 
etablere en permanent modell som skal 
erstatte dagens styringsråd for helsedata i 
videre arbeid med helsedatasatsingen 
(Helseanalyseplattformen ) 

 

Forslag til nye tiltak (som utgangspunkt for diskusjon/justering/prioritering i NUFA og NUIT) 

• Utvikle bruk av nasjonal styringsmodell til involvering og prioritering, og gjennom det legge til 
rette for felles retning, eierskap, og forankring. 

• Utvikle bruk av Helsefellesskapene og Samstyringsstrukturen for digitalisering i kommunal 
sektor for å styrke samarbeidet mellom spesialist og kommunene på e-helseområdet 

• Tilrettelegge for at Helsedirektoratets brukerråd kan brukes for å styrke innbyggers innvirkning 
på e-helseutvikling  

• Utrede behov for tverrsektorielle samarbeidsarenaer (eksisterende og eventuelt nye) 
• Etablere partnerskapsavtaler mellom virksomhetene på helseområdet og forskningsfeltet for 

å oppnå mer evidensbaserte beslutningsgrunnlag 
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TILTAK FOR MÅL 2: ENKLERE OG TRYGGERE ARBEIDSHVERDAG gjennom bruk av 
teknologi  
 

Pågående nasjonale tiltak som er sentrale for måloppnåelse: 

Nasjonal e-helseportefølje/veikart: Annet relevant pågående arbeid: 

• Helseplattformen (Midt-Norge) 
• Modernisering og videreutvikling av EPJ i 

resterende regioner (HELIKS, Regional 
modernisering av EPJ, Digitale 
pasienttjenester i Nord) 

• Felles kommunal journal 
• EPJ-løftet  

 

• Oppdrag for Direktoratet for e-helse om å 
utforme strategi for digital sikkerhet i 
helse- og omsorgssektoren  

• Digitaliseringsdirektoratets Nasjonal 
strategi for digital kompetanse [ikke 
igangsatt enda] 

• Følgeforskning knyttet til innføring av 
Helseplattformen 

• Kunstig intelligens prosjekter i sektoren 
 

 

Forslag til nye tiltak (som utgangspunkt for diskusjon/justering/prioritering i NUFA og NUIT) 

• Utvikle tydelige krav til gjennomføringen av moderniseringen av EPJ for å øke 
gjennomføringskraften  

• Etablere tverrfaglig nasjonalt program for å utrede mulighetene for å øke bruk av 
beslutningsstøtteverktøy, herunder verktøy basert på kunstig intelligens 

• Utrede behov for nasjonalt løft på brukersentrisk tjenesteutvikling (inkluderer kompetanse, 
prosesser, mulighet for systematisk testing og oppfølging av brukervennlighet mm.)  
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TILTAK FOR MÅL 3: AKTIV MEDVIRKNING gjennom behovsstyrte tjenester og mulighet 
for involvering i egen og næres helse 
 

Pågående nasjonale tiltak som er sentrale for måloppnåelse: 

Nasjonal e-helseportefølje/veikart: Annet relevant pågående arbeid: 

• Nasjonalt program for velferdsteknologi 
• Digital behandlings- og 

egenbehandlingsplan 
• Tjenester på Helsenorge.no  

o Alle møter 
o Digital pasienttjeneste i nord 
o DIGI-UNG 
o DIGI helsestasjon 

• Helseplattformen/HelsaMi 
• Digital Førerettsforvaltning 
• Internettassistert behandling for angst og 

depresjon i kommunen 

• Nasjonal strategi for digital 
kompetanse [ikke igangsatt enda] 

• Strategi for digital sikkerhet i helse- og 
omsorgssektoren  

• Arbeid med digitale innbyggertjenester 
i HSØ  

• Produktstrategi Helse Norge 
• Plan for innbygger og 

helsepersonellområdet (Direktoratet 
for e-helse) 

• Overordnede strategiske prinsipper for 
kobling mellom Helsenorge og andre 
løsninger i markedet  

• Utredning - tryggere helseapper 
(Helsedirektoratet, Direktoratet for e-
helse og NHN) 

• Pågående arbeid med digital 
hjemmeoppfølging 

• Oppfølging av krav til 
tilgjengeliggjøring av tjenester for 
innsyn, dialog og administrasjon i 
foretaksprotokollen og 
forskriftsendring til RHFene  

• Oppfølging av krav i forskrift om 
tilgjengeliggjøring av 
innbyggertjenester i kommunene 

 

Forslag til nye tiltak (som utgangspunkt for diskusjon/justering/prioritering i NUFA og NUIT) 

• Videreutvikle Helsenorge som hovedinngang til en helhetlig, koordinert og 
sammenhengende digital offentlig helsetjeneste for innbygger, basert på arbeidet med 
normerende prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet, som 
har vært på høring 

• Tilgjengeliggjøre og utbedre personvernskomponent på Helsenorge slik at flere aktører kan 
ivareta pårørendes behov  

• Utvikle veikart for hvordan tjenestetilbudet i eksisterende innbyggerløsninger (f.eks. 
Helsenorge, ung.no, trygge helseapper osv) skal utvikles 

• Legge til rette for at det blir enklere for tredjepartsløsninger å koble seg på Helsenorge 
• Utarbeide felles strukturer og retningslinjer for utadvendte sykehus (trengs det et nasjonalt 

tiltak på dette?) 
• Utrede konsekvenser av økt informasjonstilgang for innbygger  
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TILTAK FOR MÅL 4: INNSIKTSDREVET HELSETJENESTE der data benyttes til å fornye og 
forbedre helse- og omsorgstjenesten 
 

Pågående nasjonale tiltak som er sentrale for måloppnåelse: 

Nasjonal e-helseportefølje/veikart: Annet relevant pågående arbeid: 

• Prosjekt helsedata 
• Helseplattformen 
• Arbeid knyttet til registre 

o Legemiddelregisteret, MSIS-databasen, 
KPR 2024, Nøkkelregister for DSA, 
Modernisering av SYSVAK, Kneik - 
oppdatert register, m.fl. 

• Felles kommunal journal 
 

• Strategi for digital sikkerhet i helse- og 
omsorg 

• Helsedatasatsingen med videre utvikling 
av Helsedataservice og arbeid med 
dataplattform og analysetjenester 

• Følgeforskning knyttet til innføring av 
Helseplattformen 

• Automatisert innrapportering til 
helseregistre 

• Regionale dataanalyse-løsningene i 
spesialist 

 

Forslag til nye tiltak (som utgangspunkt for diskusjon/justering/prioritering i NUFA og NUIT) 

• Etablere er program for fyrtårnprosjekter som demonstrerer datadrevne beslutninger til 
tjenesteutvikling. Aktivt dele erfaringene på tvers av aktørene. 

• Utrede muligheter for å dele og utnytte datagenerert innsikt på tvers av sektoren 
(innsiktsdrevet praksis).   

o Utvikle veiledningsmateriale for hva pilotprosjekter må ta hensyn til for at det skal 
være mulig å skalere og innføre løsningen  

o Utrede etiske vurderinger knyttet til bruk av pasient- og innbyggerdata 
o Tilrettelegge for en datadrevet kultur og praksis. Et eksempel kan være retningslinjer 

for deling av data og andre normerende produkter som kan være med på å bygge opp 
under en datadrevet kultur og praksis.  

• Legge til rette for systematisert bruk av følgeforskning fra innførings- og innovasjonsprosjekter 
i hele sektoren  

• Utrede behov for dataanalyse-løsninger for primærhelse 
• Utvikle veiledningsmateriale for hva pilotprosjekter må ta hensyn til for at det skal være mulig 

å skalere og innføre løsningen  
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TILTAK FOR MÅL 5: DIGITAL SAMHANDLING der informasjonen følger innbygger på 
tvers av aktører  
 

Pågående nasjonale tiltak som er sentrale for måloppnåelse: 

Nasjonal e-helseportefølje/veikart: Annet relevant pågående arbeid: 

• Program pasientens legemiddelliste 
• Program digital samhandling - steg 1 
• Helseplattformen 
• Digitale pasienttjenester i nord 
• Digital behandlings- og 

egenbehandlingsplan 
• SAFEST 
• Program for kodeverk og terminologi 
• Digital Førerettsforvaltning 
• Legemiddelregisteret 
• Nøkkelregister for DSA 
• MF Helse 
• Ny personidentifikator og felles 

hjelpenummer 
• Interregional Digital Patologi 
• HELIKS (HV) 
• Kjernejournal dokumentdeling 
• Felles kommunal journal 
• Nasjonal tarmscreening 
• Nasjonalt infeksjonsregister 
• FRESK (HN) 
• Pakkeforløp Hjerneslag 
• Nasjonalt program for velferdsteknologi 

• Strategi for digital sikkerhet i helse- 
og omsorg 

• Strategisk områdeplan for 
legemiddelområde 

• NHNs samhandlingsplattform 
• Utredning om automatisert 

innrapportering til helseregistre 
  

 

Forslag til nye tiltak (som utgangspunkt for diskusjon/justering/prioritering i NUFA og NUIT) 

• Utarbeide arkitekturmålbilde for nasjonal digital samhandling 
• Sørge for at områdeplaner for forskjellig fag-/tjenesteområder (f.eks. legemidler) inkluderer 

behov for utvikling av tjenester og regelverk for økt samhandling 
• Definere, etablere og plassere et helhetlig ansvar for informasjonsforvaltning på nasjonalt, 

regionalt og lokalt nivå.  
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TILTAK FOR Mål 6: STYRKET GJENNOMFØRINGSKRAFT gjennom aktiv videreutvikling av 
sentrale virkemidler som regelverk og finansieringsmodeller 
 

Pågående nasjonale tiltak som er sentrale for måloppnåelse: 

Nasjonal e-helseportefølje/veikart: Annet relevant pågående arbeid: 

 • Strategi for digital sikkerhet i helse- og 
omsorg 

• Operasjonaliseringen av modellene for 
drift/forvaltning av de eksisterende 
nasjonale e-helseløsningene (TBU) 

• Etablering av finansieringsmodeller for PDS 
(forvaltning av steg 1 og utvikling av steg 2)  

 
 

Forslag til nye tiltak (som utgangspunkt for diskusjon/justering/prioritering i NUFA og NUIT) 

• Vurdere muligheten for å avsette en årlig «pott» til utviklingstiltak knyttet til e-helse for å gi 
insentiver til utvikling, aktiv bruk og nytterealisering av de prioriterte områdene i strategien 

• Gjennomføre en helhetlig kartlegging av hindringer i dagens lovverk som begrenser digital 
transformasjon i helse- og omsorgssektoren og gjøre nødvendige konsekvensutredninger 
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