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Oppdrag om utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse
Vi viser til årets tildelingsbrev til Helsedirektoratet og oppdraget om å "bidra i arbeidet
med å lage handlingsplaner for realisering av tiltakene i Meld. St. 9 (2012-2013) En
innbygger —én journal". Helse- og omsorgsdepartementet presiserer med dette
oppdraget . Vi gir Helsedirektoratet i oppdrag å utforme en nasjonal handlingsplan for
e-helse. Med e-helse menes i denne sammenheng bruk av IT og løsninger for
elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren.

Bakgrunnen for oppdraget er todelt.
Nåværende nasjonale strategi for elektronisk samhandling, Samspill 2.0, gjelder
for perioden 2008-2013.
Meld St 9 (2012-2013) En innbygger —én journal ble lansert 30. november 2012.
Meldingen definerer det overordnede målbildet for feltet og skal følges opp blant
annet med en mer konkret handlingsplan for feltet.

Det er ut fra dette behov for en handlingsplan som operasjonaliserer målene i tiltak.
Handlingsplanen skal angi prioriteringer og milepæler for tiltakene og beskriver
sammenhenger mellom tiltakene. Så langt det er mulig skal handlingsplanen gi en
beskrivelse av de ulike IT-tiltakenes mulige gevinstpotensial.

Handlingsplanen skal også beskrive hvilken usikkerhet som hefter ved tiltakene og ved
planen som helhet. Vi tenker på forhold som at:

ansvaret for gjennomføring av tiltakene vil være spredt på ulike parter som ikke
inngår i noen samlet styringslinje (som kommuneale tjenester herunder
privatpraktiserende samt tannleger og avtalespesialister)
gjennomføring av tiltak fra statlige forvaltningsorganer og foretak vil være
avhengig av årlige budsjettvedtak
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hovedtiltaket i stortingsmeldingen, "en innbygger —en journal", ikke har kjent
tidshorisont for gjennomføring, og at handlingplanen underveis må tilpasses den
tidshorisont som velges for dette hovedtiltaket
politiske prioriteringer vil til en hver tid kunne påvirke handlingsplanen

Målgruppen for handlingsplanen er politikere, beslutningstakere, organisasjoner,
personell og administrasjon i helse- og omsorgssektoren.

Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i de overordnede mål for IT-utviklingen i helse-
og omsorgstjenesten, som er definert i stortingsmeldingen:

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og
forskning

Videre viser stortingsmeldingen til fire strategiske grep, som skal danne grunnlag for
innholdet i handlingsplanen:

Utrede alternative løsninger for "en innbygger —en journal", herunder

gjennomgang av lovverk
Nye digitale tjenester for pasienter og brukere —«Min helse» på nett, herunder
handlingsplan for videreutvikling av helsenorge.no
Sterkere nasjonal styring og koordinering av IT-utviklingen i helse- og
omsorgssektoren, herunder krav til standariserte systemer i sektoren, arbeid

med standardisering og sertifisering, inkl terminologi og kodeverk
Fullføre igangsatte tiltak, herunder:

Infrastruktur: Helsenett, administrative registre og informasjonssikkerhet
Elektronisk meldingsutveksling

E-resept og Kjernejournal, inkl internasjonalt samarbeid
Nasjonal strategi for helseregistre
Forskning, innovasjon og kompetanse

Handlingsplanen skal ut fra dette operasjonalisere relevante tiltak i stortingsmeldingen,
men skal ikke være avgrenset til de tiltakene som er omtalt i meldingen.
Handlingsplanen skal vise de viktigste tiltakene som helse- og omsorgsmyndighetene
er involvert i. Tverrsektorielle tiltak som for eksempel ID-porten, Altinn, Sikker Digital

Postboks og modernisering av folkeregisteret skal også inkluderes i den grad det gir

verdi.

Innspillene som Helse- og omsorgsdepartementet mottok til prosessen med
stortingsmeldingen kan oversendes som del av kunnskapsunderlaget.

Vi ber Helsedirektoratet om tilbakemeldin å o dr et innen 1. 'uli 2013 med:
a. Beskrivelse av prosess for utforming av handlingsplanen, inkludert involvering

av sektoren gjennom for eksempel NUIT og e-helsegruppen
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Forslag til struktur og overordnet innhold i handlingsplanen
Forslag til tidshorisont for handlingsplanen
Forslag til hvordan planen best kan rulleres og oppdateres underveis i perioden
for å ta høyde for endrede politiske prioriteringer og andre forhold som kan
påvirke gjennomføring av tiltakene

Frist for oversendelse av handlin s lanen er 31. oktober 2013.

Kontaktperson i Helse- og omsorgsdepartementet er Kristian Skauli,
kristian.skauli hod.(1(1).no.

Arbeidet med handlingsplanen vil følges opp i ordinære dialog-og etatstyringsmøter
etter behov.

Med vennlig hilsen
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n Astad (e.f.)

aVdelingsdirektør
Kristian Skauli
seniorrådgiver

Side 3


