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Høring - Nasjonal e-helsestrategi 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 13. juni 2022. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (OF) behandlet saken og vedtok følgende uttalelse:  

Arbeidet med nasjonal e-helsestrategi har pågått siden våren 2021og har involvert over 50 

organisasjoner som representerer ulike deler av helse- og omsorgssektoren. Strategien skal 

være samlende og retningsgivende for sektorens prioritering i årene fremover og legger vekt på 

områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering. 

Hovedpunktene i forslaget til ny nasjonal e-helsestrategi er: 

- Strategiens rolle 

- Visjon, overordnende mål og målgrupper 

- Fem prioriterte strategiske mål med målindikatorer 

- Strategisk styring og oppfølging av strategien 

Direktoratet ønsker særlig tilbakemeldinger på om Overlegeforeningen kan stille seg bak de 

fem strategiske målene– samt tilbakemeldinger på prosessen for hvordan strategien skal følges 

opp. 

Innledning og visjon 

Innledningsvis beskrives det utfordringer, behov og muligheter den digitaliserte helsesektoren 

står overfor og det påpekes at sektoren har en et fragmentert beslutningsstruktur, som gjør 

gjennomføring av tiltak på tvers av aktører krevende. Det nevnes også etableringen av flere 

nasjonale e-helseløsninger som et godt utgangspunkt for digital samhandling. 
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Overlegeforeningen ser mulig behov for en mer enhetlig beslutningsstruktur, men vil påpeke 

utfordringer som kan oppstå ved økonomisk forankrede prioriteringer og viktigheten av faglig 

involvering i alle beslutningsledd. 

Visjon for nasjonal e-helsestrategi er «Sammen om helhetlige, trygge og nyskapendetjenester 

som fremmer helse og mestring».  

Dette er store ord som må fylles med innhold. Overlegeforeningen merker seg at ordet 

«helhetlige» skal favne sammenhengende, enklere og mer brukervennlige tjenester for både 

innbyggere og helsepersonell.  

Helsetjenesten må alltid være brukerorientert, men samtidig ta vare på arbeidsmiljøet til ansatt 

helsepersonell. Digitale løsninger står for en økende del av arbeidshverdagen, og det er 

essensielt at disse forenkler (og ikke vanskeliggjøre) arbeidshverdagen.  

Samtidig må man passe på at ikke helsepersonell blir ilagt ekstraoppgaver (som tidligere ble 

utført av støttepersonell) via digitale/automatiserte løsninger. 

Overordnede mål for digitalisering av helse- og omsorgssektoren 

 

Overlegeforeningen er enig i de tre hovedmålene: «Kvalitet og sammenheng i tjenestene», 

«Bærekraftig helse- og omsorgssektor» og «Innovasjonskraft i sektoren». Vi savner dog økt 

fokus på datasikkerhet. Samtidig vil vi påpeke at digitale e-helse-løsninger hver dag håndterer 

betydelige mengder sårbare persondata. (Dette blir senere omtalt under punkt: «Forutsetninger 

for måloppnåelse») 

 

De tre hovedmålene er beskrevet kort. Overlegeforeningen mener det er litt ensidig fokus på 

«produktivitetsøkning». Vi mener at kontinuerlig økning av faglig kvalitet bør prioriteres for å 

fortsatt levere gode helsetjenester. Her kan digitale løsninger være viktige hjelpemidler. 

 

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 

 

Her ønsker Overlegeforeningen å kommentere mål 2 som er viktigst for helsepersonell. 

I delmålene som skal oppnås frem mot 2030 skrives det om «økt brukermedvirkning i 

utvikling av nye og eksisterende digitale arbeidsverktøy og helhetlig og mer tilpasset 

brukeropplevelse». Dette synes Overlegeforeningen er for lite konkret og det er noe vanskelig 

å forstå hva direktoratet egentlig mener. En vil trekke frem at utvikling av journalløsninger 

som er lett forståelig spesielt for behandlingsansvarlig helsepersonell bør være førsteprioritet. 

Det bør også kommenteres at man bør tilstrebe nasjonale og ikke regionale løsninger i størst 

mulig grad for å bedre informasjonsutveksling og pasientsikkerhet (eksempelvis er 

Helseplattformen et regionalt prosjekt). 

 

Målindikator 2.2 synes å være egnet som øyeblikksbildet, men egner seg lite til å følge med 

måloppnåelsen. De 5 spørsmål som foreslås senere i teksten, er meget generell og egner seg 



ikke å identifisere svakheter i dagens e-helse-løsninger. Her bør det åpnes for fritekst.  

Overlegeforeningen vil foreslå en regelmessig (frivillig) registrering over hvor mye tid 

helsepersonell bruker i direkte pasientrelatert arbeid som en god indikator på hvor effektive og 

tidsbesparende de elektroniske verktøy er som brukes. 

 

Strategisk styring og oppfølging av strategien 

 

Sitat: «For å nå målene vi har satt oss, må strategien være retningsgivende for valgene som 

skal tas fremover. Strategien må tas aktivt i bruk av aktørene, og det er avgjørende at hver 

aktør støtter opp under og bygger videre på den når egne strategier og planer skal revideres 

eller utarbeides.» 

 

Overlegeforeningens overordnede kommentar:  

 

Høringsutkastet inneholder gode ideer, men bærer på flere felt preg av at kulepunktene som er 

foreslått, er lite konkret. Således er nasjonal strategi for e-helse slik som den er forelagt her, 

delvis fremdeles en visjon som trenger konkretisering.  

 

Viktigheten av nasjonale løsninger er nevnt, men man ønsker seg en tydeliggjøring av 

viktigheten med å utvikle felles nasjonale e-helse-løsninger spesialt når det gjelder 

pasientdokumentasjon/journalsystem. Her bør nasjonale myndigheter legge bindende føringer 

for de regionale helseforetak. 
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