Ny nasjonal e-helsestrategi
fra 2023 - initiativer
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UNDER ARBEID
Innledning
Strategiens fem strategiske mål tydeliggjør prioriteringene i helse- og omsorgssektoren. For å sikre
gjennomføring, skal det knyttes initiativ til hvert mål. Initiativene skal operasjonalisere målet og vise
hvordan sektoren aktivt skal jobbe mot å oppnå ønsket endring innenfor hvert mål. Initiativene vil
bidra til å sikre samspillet mellom langsiktig retning og endringer i behov, og vil måtte tilpasses og
justeres underveis.
Dette dokumentet er under arbeid. Det viser foreløpig et utvalg av pågående relevante nasjonale
initiativer knyttet opp til hvert mål, samt forslag til nye som er utarbeidet våren 2022 basert på
behovene og innsikten i kunnskapsgrunnlaget. Dette er forslag til arbeid som kan iverksettes i sektor,
men som verken er prioritert eller vedtatt igangsettelse

Prosess for arbeid med initiativer i 2022
Sektoren må enes om hva som er de viktigste initiativene (tiltakene) som skal iverksettes/videreføres
per mål. Dette sikrer gjennomføring og måloppnåelse.
Direktoratet for e-helse begynte våren 2022 arbeidet med å innhente og diskutere initiativer (tiltak) i
møter med utvalgene i Nasjonal styringsmodell for e-helse. Direktoratet for e-helse foreslår at det
igangsettes en egen prosess for dette høsten 2022, hvor aktørene inviteres til å delta.
Direktoratet foreslår at det opprettes arbeidsgrupper som gjennom arbeidsmøter i tredje kvartal
utarbeider forslag til prioriterte initiativer per mål. Disse vil danne grunnlag for drøfting i Nasjonal
styringsmodell høsten 2022.
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UNDER ARBEID
Mål 1 ENKLERE ARBEIDSHVERDAG
Utvalg av pågående relevante nasjonale initiativer:
Nasjonal e-helseportefølje/veikart:
•
•
•
•

Helseplattformen i helseregion MidtNorge
Modernisering og videreutvikling av EPJ i
Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst
Felles kommunal journal
EPJ-løftet

Annet relevant pågående arbeid:
•
•
•
•
•
•

Automatisert innrapportering til
helseregistre
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
Felles språk

Forslag til nye initiativer
•
•
•

Utvikle tydelige krav til gjennomføringen av moderniseringen av EPJ for å øke
gjennomføringskraften
Bredde konkret læring/følgeforskning fra Helseplattformen innen nye arbeidsmåter,
samarbeid på tvers, kvalitetssikring og forbedring
Etablere tverrfaglig samarbeid for å utrede mulighetene for å øke bruk av
beslutningsstøtteverktøy, herunder verktøy basert på kunstig intelligens
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UNDER ARBEID
Mål 2 AKTIV MEDVIRKNING I EGEN OG NÆRES HELSE
Utvalg av pågående relevante nasjonale initiativer:
Nasjonal e-helseportefølje/veikart:
•
•
•
•
•

Nasjonalt program for velferdsteknologi
Digitale behandlings- og
egenbehandlingsplan
Tjenester på Helsenorge
Helseplattformen/HelsaMi
DigiUng programmet

Annet relevant pågående arbeid:
•
•
•
•
•
•
•

•

Nasjonal strategi for digital
kompetanse [ikke igangsatt enda]
Arbeid med digitale innbyggertjenester
i regionale helseforetak
Produktstrategi Helsenorge
Overordnede strategiske prinsipper for
kobling mellom Helsenorge og andre
løsninger i markedet
Utredning - tryggere helseapper
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 initiativer
•

•
•

Videreutvikle Helsenorge som hovedinngang til en helhetlig, koordinert og
sammenhengende digital offentlig helsetjeneste for innbygger, ved å tilgjengeliggjøre og
utbedre personvernskomponenten slik at flere aktører kan ivareta innbyggers og pårørendes
behov. Legge til rette for at det blir enklere for tredjepartsløsninger å koble seg på
Helsenorge (basert på arbeidet med normerende prinsipper for kobling mellom Helsenorge
og andre løsninger i markedet som har vært på høring).
Avdekke behovet for endrede arbeidsprosesser som følge av innbyggers aktive rolle.
Evaluere konsekvenser av økt informasjonstilgang for innbygger

4

UNDER ARBEID
Mål 3 HELSEDATA TIL FORNYING OG FORBEDRING
Utvalg av pågående relevante nasjonale initiativer:
Nasjonal e-helseportefølje/veikart:
•
•
•

Prosjekt helsedata
Helseplattformen
Arbeid knyttet til registre
o Legemiddelregisteret, MSIS-databasen,
KPR 2024, Nøkkelregister for DSA,
Modernisering av SYSVAK, Kneik oppdatert register, m.fl.

Annet relevant pågående arbeid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatisert innrapportering til
helseregistre
Strategi for digital smittevernberedskap
Regionale dataanalyse-løsningene i
spesialist
Helsedatasatsingen med videre utvikling
av Helsedataservice og arbeid med
dataplattform og analysetjenester
Følgeforskning knyttet til innføring av
Helseplattformen
EUs regelverksutvikling som
datastyringsforordningen (Data
Governance Act)
EU programmer som European Health
Data Space og Digital Europe Programme
(DIGITAL)
Nordic Commons
Strategi for digital sikkerhet i helse- og
omsorg
Alternative vurderinger
helseanalyseplattformen

Forslag til nye initiativer
•
•

Etablere et program for fyrtårnprosjekter som demonstrerer datadrevne beslutninger for å
fornye, forbedre og forenkle helsetjenester. Aktivt dele erfaringene på tvers av aktørene.
Utarbeide et nasjonalt målbilde og strategi for dataanalyse

5

UNDER ARBEID
Mål 4 TILGJENGELIG INFORMASJON OG STYRKET SAMHANDLING
Utvalg av pågående relevante nasjonale initiativer:
Nasjonal e-helseportefølje/veikart:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program pasientens legemiddelliste
Program digital samhandling
Helseplattformen i Helse Midt-Norge
Modernisering og videreutvikling av EPJ i
Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-øst
Digital behandlings- og
egenbehandlingsplan
Program for kodeverk og terminologi
MF Helse
Ny personidentifikator og felles
hjelpenummer
Felles kommunal journal
Nasjonalt infeksjonsregister
Nasjonalt program for velferdsteknologi
VKP

Annet relevant pågående arbeid:
•
•
•
•
•
•

Strategisk områdeplan for
digitalisering av legemiddelområdet
NHNs samhandlingsplattform
Utredning om automatisert
innrapportering til helseregistre
Felles språk
Strategi for digital sikkerhet i helseog omsorg
Samarbeid innen EU: Myhealth@EU

Forslag til nye initiativer
•
•
•

Utarbeide arkitekturmålbilde for nasjonal digital samhandling
Vurdere behov for områdeplaner for forskjellig fag-/tjenesteområder, inkludert 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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UNDER ARBEID
Mål 5 VIRKEMIDLER SOM STYRKER GJENNOMFØRINGSKRAFT
Utvalg av pågående relevante nasjonale initiativer:
Nasjonal e-helseportefølje/veikart:

Annet relevant pågående arbeid:
•
•
•
•
•

•

Nasjonal strategi for digital sikkerhet i
helse- og omsorgssektoren
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 ehelseløsninger
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)
Oppdrag til Direktoratet for e-helse om å
beskrive roller, ansvar og prosess i arbeidet
med å tilpasse og forvalte internasjonale
standarder.

Forslag til nye initiativer
•
•
•
•
•

•

Kontinuerlig forbedring og aktiv bruk av nasjonal styringsmodell til involvering og prioritering,
og gjennom det legge til rette for felles retning, eierskap og forankring.
Utvikle bruk av fellesskapene og samstyringsstrukturen for digitalisering i kommunal sektor for
å styrke samarbeidet mellom spesialist og kommunale helsetjenester.
Avdekke behov for tverrsektorielle samarbeidsarenaer (eksisterende og eventuelt nye).
Etablere partnerskapsavtaler mellom virksomhetene på helseområdet og forskningsfeltet for
å oppnå mer evidensbaserte beslutningsgrunnlag og gjennomføringskraft
Utarbeide veiledning om muligheter og metoder for å gjennomføre digitalisering innenfor
gjeldende regelverk og hvordan gå frem smidig og tverrfaglig. Det kan omfatte at relevant
fagmyndighet utvikler veiledning om regelverket, metoder/prinsipper/kjøreplan for
prosessen dvs hvordan gå frem for å ivareta jussen i digitaliseringsarbeid og å etablere
veiledningstjenester for regelverksspørsmål. Behovet for regelverksutvikling kan fanges opp
knyttet til veiledningsarbeidet.
Utvikle forutsigbare finansieringsmodeller som legger til rette for iterativ utvikling og
kontinuerlig forbedring.
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