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Strategien skal være et kontinuerlig verktøy for å styre utviklingen på
digitaliseringsområdet i helse- og omsorgssektoren
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For hvert mål må det tilknyttes målindikatorer og initiativ for at strategien
skal bli gjennomførbar

Mål

Initiativ skal bidra til at sektoren
beveger seg mot måloppnåelse.
Hvilke initiativ som er de viktigste
for å sikre gjennomføring på
målene må avgjøres (både
eksisterende og nye), og vil
evalueres og justeres og nye
legges til frem mot 2030

Strategiske
initiativ

Målindikator

Målindikatorer bidrar til en
ytterligere beskrivelse av hva
som ønskes oppnådd per
mål. Det skal settes
målindikatorer med måltall
per mål for å kunne måle
om vi nærmer oss
måloppnåelse

Side 3

Fremdrift på målindikator og sentrale initiativ per mål brukes i strategiske
diskusjoner for å vurdere om det må gjøres grep for å justere utviklingen i
retning av måloppnåelse i 2030
Målindikator 1: 90 %
Målindikator 2: 350
Målindikator 3: 6/7
Målindikator 1:75 %
Målindikator 2: 200
Målindikator 3 (ny): 5/7

2023

2030

+ ev. nye
initiativer

Målindikator 1: 40 %
Målindikator 2: 100
Målindikator 1 nåværende nivå: 18 %
Målindikator 2 nåværende nivå: 72

+ ev. nye
initiativer

Målindikator 1: 95 %
Målindikator 2: 356
Målindikator 3: 7/7

+ ev. nye
initiativer

Eksisterende initiativer
+ ev. nye initiativer

Basert på monitorering og jevnlig vurdering av strategien (fremdrift på målindikatorer og sentrale strategiske
initiativer) vil initiativene som pågår justeres og det vil eventuelt legges til nye initiativer
Side 4

Visjon: Sammen om helhetlige, trygge og nyskapende tjenester
som fremmer helse og mestring
Digitalisering skal bidra til følgende overordnede mål:
z

Kvalitet og sammenheng i tjenestene

Bærekraftig helse- og omsorgssektor

Målgrupper

Innbygger

Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten
Helseforvaltning
Pasient- og brukerorganisasjoner

«Jeg ønsker å enkelt
kunne få hjelp og
støtte som er tilpasset
mine behov»

Fag- og interesseorganisasjoner

Innovasjonskraft i sektoren

Helsepersonell
«Vi trenger gode
forutsetninger
for åz kunne
samarbeide om
helse og
mestring»

«Jeg trenger god
støtte og oppdatert
informasjon for å ta
gode valg i min
arbeidshverdag»

Andre statlige og kommunale aktører
Utdannings- og forskningsmiljø
Næringsliv og leverandørmarkedet
Internasjonale miljøer

Strategiske mål
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
Side 5

Mål 1

MÅL 1: AKTIV
MEDVIRKNING I
EGEN OG NÆRES
HELSE
Digitale helse- og
omsorgstjenester skal
tilrettelegge for at
innbyggere og pårørende
enkelt kan involvere seg i
forebygging, behandling og
oppfølging av egen og næres
helse og mestring. Når, hvor
og hvordan helse- og
omsorgstjenester utføres
skal i større grad tilpasses
innbyggers behov. Dette vil
bidra til at kompetanse og
kapasitet utnyttes på best
mulig måte.

Frem mot 2030 skal vi oppnå:
•

Innbygger og pårørende har enkel og sikker tilgang til egen og næres
helseinformasjon, formidlet i en form som bidrar til økt helsekompetanse

•

Innbygger er aktiv i forebygging, behandling og oppfølging av egen helse gjennom
enkle og brukervennlige digitale verktøy og selvbetjeningsløsninger, og har tilgang
til kvalitetssikret og tilpasset informasjon

•

Pasienter har tilgang til digitale verktøy slik at de kan ta del i beslutninger om egen
behandling i samråd med helsepersonell

•

Innbygger har i samarbeid med helsepersonell mulighet for å tilpasse når, hvor og
hvordan helse- og omsorgstjenester utføres, og flere tjenester ytes hjemme hos
pasienten

•

Flere bor hjemme lengre ved bruk av velferdsteknologi og digital
hjemmeoppfølging. Dette bidrar til økt trygghet, mestring og evne til å ivareta
egen helse

•

Innbygger har økt mulighet for digital dialog med aktører i helse- og
omsorgstjenesten

•

Innbygger og pårørende opplever det enkelt å gi samtykke og fullmakter

•

Mer likeverdig tilgang til digitale tjenester og redusert digitalt utenforskap

Målindikatorer mål 1

Målindikatorer

Beskrivelse

Målindikator 1.1. Bruk av tjenester på
Helsenorge som innebærer medvirkning

Måle nedlastninger og bruk av tjenester på Helsenorge som innebærer aktiv
medvirkning i egen og næres helse. Eksempelvis timeavtaler, samvalgsverktøy,
fullmakter, legemiddeltjenester, innsyn i pasientjournal og Kjernejournal, samt
eksterne verktøy som formidles via Helsenorge.

Målindikator 1.2. Tilfredshet med digitale
helsetjenester (spørreundersøkelse)

Måle innbyggernes bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helse- og
omsorgstjenester gjennom årlig kartlegginger i innbyggerundersøkelsen om e-helse ,
som inngår i Nasjonal e-helsemonitor . Dette kan gi en indikasjon på om innbyggerne
opplever en utvikling i aktiv medvirkning i egen helse.

Målindikator 1.3. Utbredelse av digital
hjemmeoppfølging

Måle antall brukere som ved hjelp av digital hjemmeoppfølging får muligheten til å
ivareta egen helse.

Målindikator 1.4. Utbredelse av
velferdsteknologi

Måle antall kommuner som tilbyr velferdsteknologiske løsninger til sine innbyggere ,
eksempelvis trygghetsalarmer, medisindispensere, digitalt tilsyn/romovervåking og
GPS-sporing.

Side 8

Mål 2

Frem mot 2030 skal vi oppnå:

MÅL 2: ENKLERE
ARBEIDSHVERDAG
Helsepersonell skal ha
tilgang til brukervennlige
digitale arbeidsverktøy som
spiller godt sammen, gir god
beslutningsstøtte og støtter
deres arbeidsprosesser.
Dette vil bidra til at
helsepersonell får mer tid til
å ta vare på pasienter, gi
reduksjon i uønsket variasjon
og økt pasientsikkerhet.

•

Økt brukermedvirkning i utvikling av nye og eksisterende digitale arbeidsverktøy

•

Helhetlig og mer tilpasset brukeropplevelse i digitale arbeidsverktøy, og mer
integrerte arbeidsflater

•

Redusert dobbeltregistrering

•

Bedre muligheter for å enkelt innhente informasjon fra pasient

•

Brukervennlige og tilpassede oversikter over pasientinformasjon

•

Økt tilgang på digital kunnskapsstøtte som er tilpasset klinisk praksis

•

Helsefaglige vurderinger støttes i større grad av beslutningsstøtteverktøy

•

Kunstig intelligens brukes i stor grad i beslutningsstøtte for blant annet å analysere
bilder raskere og mer presist

•

Helsepersonell har god tilgang til verktøy som støtter persontilpasset medisin

Målindikatorer mål 2

Målindikatorer

Beskrivelse

Målindikator 2.1. Modenhet i journalsystem
(HIMSS EMRAM )

Ta i bruk HIMSS EMRAM for å måle modenhet i kliniske datasystemer, herunder
modernisering og integrasjon av pasientadministrative systemer og elektronisk
pasientjournal i helsesektoren. Skalaen er utviklet av Health Information and
Management Systems (HIMSS) – en internasjonal organisasjon for digitalisering av
helsesektoren. Målingene vil kunne følges over tid og sammenlignes mellom
virksomheter og mellom land.

Målindikator 2.2. Tilfredshet med EPJ
(spørreundersøkelse)

Måle helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale arbeidsverktøy
gjennom årlig kartlegginger i helsepersonellundersøkelsen om e-helse , som inngår i
Nasjonal e-helsemonitor. Ved å følge utviklingen i oppfatninger og holdninger til
digitale arbeidsverktøy over tid, får vi en pekepinn på om helsepersonell opplever
utvikling i retning av en enklere arbeidshverdag.

Side 11

