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FORSLAG TIL VEDTAK  

  

Styret ber om at innspel til utkast til høyringssvar til Nasjonal e-helsestrategi vert innarbeid i 
brev til Direktoratet for e-helse.    
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Oppsummering  
Direktoratet for e-helse har sendt på høyring utkast til Nasjonal e-helsestrategi. Direktoratet 
skriv innleiingsvis; «Digitalisering handler om å bruke teknologi til å forbedre, forenkle og 
fornye prosesser og tjenester. Nasjonal e-helsestrategi skal gi felles retning for digitalisering i 
helse- og omsorgssektoren, og understøtte digital transformasjon i virksomhetene. Strategien 
legger vekt på områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering. Den skal 
være retningsgivende for sektorens prioriteringer i årene fremover, og være en felles 
overbygning som aktørene kan koble sine strategier og planer opp mot. Strategien gjelder fra 
2023, og målbildet strekker seg frem mot 2030.» 
 
Helse Vest RHF er av det syn at e-helsestrategien er basert på godt og grundig arbeid med brei 
involvering av sektoren. Helse Vest RHF kan – i stort – å gje sin tilslutning til visjon, overordna 
mål, målgrupper og strategiske mål.  

Fakta  
Bakgrunnen for strategien er som fylgjer; «Direktoratet for e-helse samarbeider med helse- og 
omsorgssektoren om en ny strategi for e-helse. Arbeidet har pågått siden våren 2021 og over 50 
organisasjoner som representerer ulike deler av helse- og omsorgssektoren har vært involvert. 
Strategien skal bidra til økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge. Den skal være 
samlende for helse- og omsorgssektoren, være førende for veivalg og prioriteringer og bidra til å 
skape felles retning og forutsigbarhet for digitaliseringsarbeidet i helsetjenesten. Strategien 
trekker frem områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering på 
nasjonalt nivå. Strategien er utviklet i samarbeid med aktører i helse- og omsorgsektoren.» 

Kommentarar  
Helse Vest RHF er av det syn at arbeidet med vidare digitalisering av helsetenestene, både 
innanfor kvar verksemd i sektoren, men ikkje minst på tvers av verksemder og nivå i 
helsetenesta, er særs viktig for å sikre kvalitet og kosteffektivitet. Over tid er digitalisering ein 
føresetnad for å sikre berekraft for helsetenestene.  
 
Helse Vest RHF peikar på at e-helsestrategien signalisere eit ambisjonsnivå overfor 
innbyggarar og helsepersonell. Men, utan at strategien sannsynleggjere når og korleis desse 
ambisjonane vil bli nådd. Dette er, etter Helse Vest RHF sitt syn, ein utfordrande tilnærming 
dersom ein skal bidra til god styring av forventningane som innbyggjar og helsepersonell skal 
kunne ha til det viktige arbeidet med digitalisering av helse- og omsorgstenestene. 

Konklusjon  
Helse Vest RHF ynskjer å bidra konstruktivt til at vi når felles visjonar og mål for ei 
bærekraftig helseteneste, der digitalisering vert nytta som eit viktig virkemiddel. Helse Vest 
RHF har difor i utkast til høyringssvar peika på nokre overordna tiltak som må prioriterast for 
å lukkast med dei ambisjonane som inngår i den nasjonale e-helsestrategi. Dette er tema som 
mange aktørar, inkl. Helse Vest RHF, har peikt på i mange ulike samanhengar. 
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