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Strategiprosess og strategisk gap-analyse 

 

Hensikt med saken 

Orientering om strategiprosessen og innspill gjennom arbeidsøkt om strategisk gap-analyse.  

 

Bakgrunn 

I mars 2017 ble nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 overlevert Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD). Strategien skal legge til rette for at ambisjonene for Én innbygger – én 
journal nås og beskriver foreslått strategisk retning for målet om et digitalisert, samlet helsevesen som 
oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne. Nasjonalt e-helse styre har gitt sin tilslutning 
til de overordnede føringene i strategien som er utviklet i samarbeid med et bredt sett av sentrale 
aktører fra helse- og omsorgssektoren. 

Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter og har seks strategiske 
områder (illustrert i figur 1): 

• Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 

• Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022 

• Nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-2022 

 

 

Figur 1. De seks strategiske områdene i strategien.  

Saksunderlag 

https://ehelse.no/Documents/Nasjonal%20e-helsestrategi%20og%20handlingsplan/Nasjonal%20e-helsestrategi%202017-2022%20(PDF).pdf
https://ehelse.no/Documents/Nasjonal%20e-helsestrategi%20og%20handlingsplan/Nasjonal%20e-helsestrategi%20og%20mål%202017-2022.pdf
https://ehelse.no/Documents/Nasjonal%20e-helsestrategi%20og%20handlingsplan/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20e-helse%202017-2022%20(PDF).pdf
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På oppdrag fra HOD utarbeidet Helsedirektoratet i 2015 Rapporten «Styrket gjennomføringsevne for 
IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten». Her pekes det på at de nasjonale ambisjonene for e-helse 
gjennomgående har vært høye. Samtidig vises det til relativt lav måloppnåelse. I forbindelse med 
lansering av ny nasjonal strategi for e-helse er det derfor viktig med tiltak som kan bidra til en god og 
kontinuerlig oppfølging av strategien og tilhørende handlingsplan. 

På den bakgrunn har Direktoratet etablert en prosess for forvaltning av nasjonal e-helsestrategi og 
handlingsplan 2017-2022 - Strategiprosessen. 

Direktoratet ønsker å orientere Nasjonal Arena om utvikling og etablering av prosess for forvaltning av 
nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Overordnet rammeverk for Strategiprosessen 
er illustrert i figur 2. 

 

 

Figur 2. Strategiprosessen. 

 

Lagt ut i tid representerer dette rammeverket en årlig, gjentakende prosess for revidering av strategi 
og handlingsplan. Denne prosessen skal gi økt transparens rundt arbeidet med å utvikle og realisere 
nasjonal e-helsestrategi, og tydeliggjøre når og hvordan det er mulig for aktørene å bidra til revidering 
av strategi og handlingsplan. 

Strategiprosessen skal bidra med et robust og velfundert kunnskapsgrunnlag for strategisk 
beslutningstaking. Årlig publikasjon av situasjonsbeskrivelser vil gi oversikt over strategisk 
måloppnåelse og identifisere kontekstuelle drivere og trender som kan danne grunnlag for revisjon.  

Strategiprosessen vil inngå i et samspill med de andre nasjonale prosessene – porteføljestyring, 
forvaltning av nasjonale løsninger og arkitekturstyring illustrert i figur 3.  

 

 

Figur 3. Nasjonale prosesser. 
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Strategiprosessen skal legge til rette for at utvalgene i den nasjonale styringsmodellen er aktivt 
involvert gjennom strategiprosessens ulike faser. 

Samlet sett skal dette bidra til at aktørene på e-helseområdet opplever nasjonal strategi for e-helse 
som aktuell, relevant og virkningsfull. 

 

Formål og rammeverk for Strategiprosessen  

Målsetningen er: 

• Bedre nasjonal styring og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet. 

• Samhandling og beslutninger knyttet til nasjonal strategi og handlingsplan er integrert i den 
nasjonale styringsmodellen. 

• Kunnskapsbasert strategisk styring med utgangspunkt i relevante og robuste 
situasjonsbeskrivelser og analyser. 

• Økt kjennskap og eierskap til nasjonal strategi og handlingsplan i sektoren og transparens 
rundt strategiske beslutningsprosesser på nasjonalt nivå. 

 

Strategiprosessen består av seks faser med tilhørende leveranser: 

 

1. Planlegge:  

• Årshjul avstemt med porteføljestyringsprosessen og møteplan for nasjonal 
styringsmodell  

• Tiltaksliste basert på Handlingsplan 

• Metodikk for utvikling av nøkkelindikatorer 
2. Situasjonsbeskrivelse  

• Rapport Utviklingstrekk 2018 (relevante drivere og trender for e-helse) 

• Strategisk måloppnåelse 2017 (status på tiltakene i handlingsplanen) 

• Annet kildemateriale 
3. Analysere  

• Strategisk gap-analyse 
4. Revidere 

• Revidert strategi og handlingsplan  

• Oppdatert kriterieliste – kvalifisere og prioritere strategiske tiltak  
5. Beslutte  

• Innhente innspill og sikre tilslutning til revidert strategi og handlingsplan fra Nasjonalt 
e-helsestyre 

• Sikre beslutning på revidert strategi og handlingsplan i Direktoratets ledermøte  
6. Kommunikasjon   

• Kommunikasjonsplan for strategi og handlingsplan  

• Plan for involvering og forankring av strategiprosess  

 

Januar 2018 etablerte Divisjon strategi et Strategikontor. Strategikontoret har det operative ansvaret 
for gjennomføring av strategiprosessen. 

Strategikontoret har gjennomført fase 1 (Planlegge) og fase 2 (Situasjonsbeskrivelse) av 
Strategiprosessen, og er nå i gang med fase 3 (Analysere). I denne fasen benyttes 
kunnskapsgrunnlaget fra foregående fase til en strategisk analyse. 
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Formål og rammeverk for analysefasen og den strategiske gap-analysen 

Målsetningen er: 

• Å identifisere gap mellom nåsituasjon og det strategiske målbildet. 

• Gi forslag til hvordan gapet kan lukkes. 

 

Figur 4 viser overordnet tilnærming til analysefasen. Analysearbeidet organiseres gjennom en serie 
arbeidsseminarer med utvalgte medarbeidere fra Direktoratet for e-helse og i sektor. 

 

Figur 4. Tilnærming til analysefasen. 

 

Resultatet av analysearbeidet vil bli forelagt Prioriteringsutvalget (NUIT) i møtet 30.5.2018, for innspill 
til føringer for videre arbeid med revisjon av strategidokumentene. Direktoratets ledermøte behandler 
innspill og gir føringer i etterkant til videre prosess basert på saksfremlegg fra Strategikontoret og 
innspill fra NUIT. 

 

Arbeidsøkt strategisk gap-analyse 

Gap-analysen følger strategiens struktur med de seks strategiske områdene. Totalt består analysen 
av 12 gap. De to første gapene er gjeldene for hele strategien. De påfølgende ti gapene er sortert 
under de seks strategiske områdene.  

For å ytterligere styrke analysen er det ønskelig med innspill fra medlemmene i Nasjonal Arena 
gjennom en arbeidsøkt i møtet fredag 20. april.  

Formålet med arbeidsøkten er å få deltakernes innspill i analysefasen til følgende: 

1. Innspill til de identifiserte gapene. 
2. Innspill på kapabiliteter tilgjengelige i sektor som kan bidra til å lukke gapene. Eventuelt om 

det er kapabiliteter som må utvikles. 

Arbeidsøkten vil starte med en kort introduksjon til gap-analysen før inndeling i grupper. Hver gruppe 
vil ha en fasilitator som styrer diskusjonen rundt et gitt antall gap (grunnet tidsbegrensning vil det ikke 
være mulighet for alle gruppene å diskutere alle 12 gapene). Det vil bli gjennomført en kort 
oppsummering av diskusjonene. 
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Oppsummeringer fra gruppediskusjonene vil bli sendt ut til alle deltakerne i etterkant av møtet og det 
vil bli mulighet for å komme med ytterligere innspill og tilbakemeldinger. 

Figur 5 illustrerer en oppsummering av den foreløpige strategiske gap-analysen. I vedlagt PowerPoint-
presentasjon ligger denne oppsummeringen, samt metodikken brukt i arbeidet.  

 

Figur 5. Gap-analysen oppsummert under de seks strategiske områdene i strategien. 

 

 


