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Strategiprosessens revideringsfase: Oppdatering av nasjonal e-helsestrategi og 

etablering av en felles nasjonal handlingsplan for e-helse 

 

Hensikt med saken 

Strategikontoret vil orientere medlemmene av Nasjonal Arena om det pågående arbeidet med å 
oppdatere nasjonal e-helsestrategi og utvikle en felles nasjonal handlingsplan for e-helse, 
inkludert: 
 

• Prosess for arbeidet. 

• Struktur og innhold for strategidokumentene. 
 
Arbeidet er viktig for å sikre at den nasjonale e-helsestrategien er i takt med aktuelle 
utviklingstrekk og oppleves som relevant, oppdatert og virkningsfull blant aktørene i helse- og 
omsorgssektoren. 
 
En felles handlingsplan for e-helse skal bidra til prioritering av innsatsområder, belyse 
avhengigheter mellom disse, og stimulere til diskusjoner knyttet til rekkefølgen tiltak bør 
igangsettes for å oppnå strategiske mål på en effektiv måte. Handlingsplanen som lanseres i 
2019 vil gi tydelige føringer for prioritering i den den nasjonale e-helseporteføljen for 2020.  
 

Bakgrunn  

I forrige møte i Nasjonal Arena, april 2017, ba Direktoratet om innspill til strategiprosessens 

gap-analyse. Resultatet av analysen og anbefalinger for revideringsfasen ble fremlagt 

Prioriteringsutvalget (NUIT) 30. mai 2018 (sak 15/18 – sakspapirer og referat).  

NUIT ga i møtet sin tilslutning til en oppdatering av nasjonal e-helsestrategi. Oppdateringen av 

strategien vil ha fokus på å innarbeide følgende tre perspektiver i eksisterende dokument: 1) 
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innbygger, 2) innovasjon og 3) informasjonssikkerhet og personvern. Dokumentet vil også bli 

gjennomgått med tanke på språklige forbedringer.  

Videre ba NUIT Direktoratet om å utarbeide et forslag til en felles nasjonal handlingsplan for e-

helse i samarbeid med aktørene i sektoren. Etableringen av handlingsplanen vil bygge videre 

på strukturen i e-helsestrategien og bidra til å konkretisere hvordan strategien kan realiseres 

gjennom felles innsats på prioriterte områder.   

Strategien oppdateres i den hensikt at den skal stå seg ut perioden, mens handlingsplanen vil 

rulleres årlig, der innsatsområder kan tas inn/ut, og en åpner for prioriteringer mellom disse.  

 

Prosess for arbeidet  

Figur 1: Prosess for revisjonsfasen. 

 

Revideringsfasen vil pågå fra september 2018 til januar 2019: 

• Arbeidsmøter i Direktoratet: Vil involvere ressurser på tvers av erfaring, fag- og 
ansvarsområder med formål om å utvikle første utkast til innhold i strategi og 
handlingsplan. 

• Arbeidsmøter med sektor: Vil involvere aktørene i styringsmodellen gjennom 
dialogmøter med NUIT/NUFA medlemmer, samt høring blant fag- og 
interesseorganisasjonene, gjennom Nasjonal Arena og leverandørene gjennom 
Leverandørmøtet, med formål om å utvikle innholdet i handlingsplanen. 

• Forankring: Forslag til oppdaterte strategidokumenter, strategi og handlingsplan, 
fremlegges Nasjonalt e-helsestyre for tilslutning i desember 2018.  

• Lansere: Oppdaterte strategidokumenter lanseres i januar 2019 og vil legge føringer for 
diskusjon av Nasjonal e-helseportefølje 2020. 
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Struktur og innhold for strategidokumentene 
 

 
 

Figur 2. Struktur på strategi og handlingsplan 

 

I revideringsfasen vil koplingen mellom de overordnede helse- og omsorgspolitiske 
målsettingene og strategiske satsningsområder for e-helse gjøres mer eksplisitt. Formålet er å 
styrke legitimiteten rundt valg av strategisk retning. Handlingsplanen vil bestå av 
innsatsområder (som underbygger de strategiske hovedmålene) med tilhørende resultatmål 
(som underbygger effektmålene). 

 

Under følger forslag til innholdsbeskrivelse for de to strategidokumentene:  

Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 (forslag til struktur for oppdatert dokument) 

• Visjon og effektmål: Strategien vil ta utgangspunkt i den overordnede visjonen for 
helse og omsorg i Norge, etterfulgt av regjeringens tre overordnede mål for IKT-
utviklingen i helse- og omsorgssektoren. 

• E-helse som virkemiddel: Strategidokumentet skal fremvise e-helse som et 
virkemiddel for å oppnå overordnede helse- og omsorgspolitiske mål. Det inkluderer 
både en konseptuell beskrivelse av digitalisering som politisk virkemiddel, og en 
tydeliggjøring av forholdet mellom konkrete e-helse tiltak og den overordnede helse- og 
omsorgspolitikken. Et annet viktig moment for denne delen blir å vise hvordan teknologi 
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kun er ett del-element av digitaliseringsprosesser og at e-helse er et resultat av 
samspillet mellom politikk, fag, teknologi, juss og organisasjon.  

• Prinsipper for strategisk utvikling: Gjennom saksgangen i den nasjonale 
styringsmodellen har/blir sektoren enig om et sett grunnleggende prinsipper som skal 
legges til grunn for den nasjonale (og hver enkelt aktørs) e-helsesatsning. Eksempelvis 
er det enighet i sektoren om at "Det som kan løses nasjonalt, skal løses nasjonalt". 
Gjennom revideringsfasen skal det vurderes om det er fremkommet ytterligere 
prinsipper, som et eksempel er avhengigheten til tverrsektorielle behov fremkommet 
gjennom utredning av felles kommunal løsning.  

• Strategiske områder: Strategien løfter seks strategiske områder, hvorav fire har direkte 
funksjonell verdi og to er muliggjørende. Strategien vil gi en beskrivelse av hvert 
strategisk område med tilhørende utfordringsbilde og målformuleringer vil bli knyttet opp 
mot overordnet politikk (effektmål).  

• Nasjonal styringsmodell for e-helse: Det er ønskelig at styringsmodellen, herunder 
Nasjonalt e-helsestyre, omtales i både strategien og handlingsplanen.   

 

Nasjonal handlingsplan for e-helse (forslag til struktur for dokument) 

• Handlingsplanens rolle: Relasjoner mellom strategi, handlingsplan og portefølje, 
inkludert saksgang i den nasjonale styringsmodellen, vil beskrives for å tydeliggjøre 
ansvars- og rollefordeling. Handlingsplanen er et resultat av den innsats per 
innsatsområde som sektoren samlet mener er nødvendig for å realisere strategiske mål. 
Handlingsplanen vil angi tidfestede og sekvensielle milepæler innenfor hvert 
innsatsområde (16 områder er foreslått). Handlingsplanen vil være mer omfangsrik enn 
strategien. I tillegg til å beskrive tiltakene vil dokumentet også definere, illustrere og 
eksemplifisere sentrale prinsipper, begreper og aktiviteter. Slik vil dokumentet gi innsikt 
for lesere som ønsker å forstå og ta del i pågående debatter og tiltak knyttet til e-helse.  

• Innsatsområder: Handlingsplanen vil bestå av 16 innsatsområder fordelt på de seks 
strategiske områdene. Innenfor hvert innsatsområde vil resultatmål beskrives, samt 
tilhørende prinsipper for arbeidet, muligheter og utfordringer.  

• Milepæler, eksempler og indikasjoner på strategisk utvikling. Handlingsplanen vil 
beskrive viktige milepæler, gi eksempler på pågående innsats og indikatorer som viser 
strategisk måloppnåelse over tid.   

 


