Mandat for Nasjonal arena for
samhandling med fag- og interesseforeninger
1. Bakgrunn
Sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er et av fire
strategiske grep som trekkes frem i Meld. St. 9 Én innbygger – én journal (2012-2013). Mange
selvstendige aktører i sektoren gjør det nødvendig å styrke samordningen av IKT-utviklingen.
Det er etablert en nasjonal styringsmodell for e-helse. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid
etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og
kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.
Nasjonalt e-helsestyre er øverste organ i nasjonal styringsmodell og aktørene er her representert ved
sine toppledere. NUIT er et prioriteringsutvalg for taktiske og strategiske problemstillinger med
representasjon på ledernivå. NUFA er et fagutvalg hvor sentrale fagpersoner innen helsefag og
arkitektur er representert for å gi råd og vurderinger. Utover dette er det etablert et nasjonalt
produktstyre for helsenorge.no. Det er planlagt å etablere produktstyrer for andre nasjonale
løsninger på sikt.
Direktoratet for e-helse ønsker å etablere en nasjonal arena for samhandling med fag- og
interesseforeninger.

2. Formål
Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseforeninger skal bidra til styrket
gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten. Den skal tilrettelegge for at fagog interesseforeninger får mulighet til å gi råd og fremme sine synspunkt vedrørende nasjonal ehelsestrategi, nasjonal e-helseportefølje, nasjonal forvaltningsstyring, og utvalgte sentrale
problemstillinger i nasjonale prosjekter i Direktoratet for e-helse. Den skal også bidra til koordinert
dialog mellom Direktoratet for e-helse og foreningene. På sikt er det aktuelt å etablere nasjonale
arenaer med andre aktører.

3. Oppgaver og ansvar
Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseforeninger skal gi innspill til:
• utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan
• prioriteringer, forutsetninger og avhengigheter i nasjonal e-helseportefølje
• produktstyrene for nasjonale løsninger i helsetjenesten når Direktoratet for e-helse ser
behov for dette
• sentrale faglige problemstillinger i utvalgte nasjonale prosjekter og til andre områder
Direktoratet for e-helse har ansvar for. Herunder skal det gis innspill til behov for IKTutvikling.
• fagressurser som kan delta i prosjekter

4. Sammensetning
Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseforeninger ledes av Direktoratet for e-helse. Et
bredt spekter av fag- og interesseforeninger inviteres til å utnevne representanter.
Representantene må ha en overordnet kunnskap om utfordringer, problemstillinger og muligheter
knyttet til anvendelse av IKT-systemer som understøtter oppgaveløsning innen egen virksomhet/
profesjonsområde og nødvendig samhandling med andre instanser. Det er ønskelig at
representantene er på ledernivå i foreningene.
Følgende aktører inviteres til å delta på arenaen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apotekforeningen
Delta (Ambulanseforbundet)
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk fysioterapeutforbundet
Norsk helsesekretærforbund
Norsk kiropraktorforening
Norsk psykologforening
Norsk radiografforbund
Norsk sykepleierforbund

Hver forening inviteres til å delta med en representant. Noen foreninger vil kunne ha argumenter for
å delta med flere representanter. Direktoratet vil i så fall vurdere argumentene og er åpne for at
enkelte foreninger deltar med flere dersom det er gode grunner for dette.

5. Sekretariat og møteplan
Direktoratet for e-helse har sekretariatsfunksjonen og leder møtene. Det skal avholdes to møter
hvert år. Disse skal være koordinert med møtene i NUFA. Det tas sikte på å avholde møter med rundt
tre timers varighet.

6. Funksjonstid
Funksjonstid for representanter på nasjonal arena for fag- og interesseforeninger er i utgangspunktet
to år, men kan forlenges.

