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Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse - invitasjon til innspill  

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide forslag til en 
nasjonal handlingsplan for e-helse. Vedlagt følger utkast til handlingsplan for e-helse (2014-2016). Vi 
ønsker med dette til å invitere til å komme med innspill til planen. Frist for innspill er 8. november 2013.  
 

Bakgrunn  

Gjeldende nasjonale strategi for elektronisk samhandling, Samspill 2.0 går ut i 2013, og i november 2012 
lanserte regjeringen Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger — én journal. Digitale tjenester i helse- og 
omsorgssektoren. Meldingen definerer det overordnede målbildet for IKT-utviklingen i sektoren. Det vil ta 
tid å nå målene, og på kort og mellomlang sikt skal pågående og planlagte tiltak gjennomføres. Det er 
behov for å utarbeide en nasjonal handlingsplan for e-helse som viderefører tiltakene i Samspill 2.0, og 
som operasjonaliserer tiltakene skissert i stortingsmeldingen. Handlingsplanen er imidlertid ikke avgrenset 
til de tiltak som omtales her, men skal også ta høyde for føringer gitt i andre relevante stortingsmeldinger, 
strategier og styrende dokumenter.  
 

Prosess for utarbeidelse av handlingsplanen 

Vi viser til brev datert 20.6.2013 hvor vi inviterte til å gi innspill på hvilke tema og konkrete tiltak som 
burde omtales i en nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016).  Vi takker for innspillene.  
 
Handlingsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i stortingsmelding 9 samt innspill fra sektoren. For 
oversikt over alle skriftlige innspill fra sektoren vises det til vedlegg 3.  
 
Handlingsplanen er underveis drøftet i etablerte fora som NUIT (nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- 
og omsorgssektoren), nasjonalt fag- og arkitekturutvalg og Nasjonal IKT (NIKT). Det er også gjennomført 
møter med flere aktører for å sikre samordning og presisering av tiltakene.  
 
Arbeidet er så langt som mulig koordinert med relevante parallelle prosesser, så som utarbeidelse av 
handlingsplan for helseregistre, prioriteringer i NUIT m.m.  
 
Det gjøres oppmerksom på at både tekst og utforming av dokumentet vil bli videre bearbeidet.  
 

Handlingsplanens innretning 

Handlingsplanen inneholder i stor grad en samlet fremstilling av allerede besluttede strategier og tiltak på 
nasjonalt nivå. Det pågår en rekke IKT-tiltak i de enkelte virksomhetene i helse- og omsorgsektoren som 
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ikke omfattes av denne handlingsplanen. Hver for seg vil de imidlertid ha stor betydning for å nå målene i 
stortingsmeldingen, og kan også danne grunnlag for videreutvikling av nasjonale løsninger.  
 
Handlingsplanen består av tre dokumenter:  

 Hoveddokument med beskrivelse av innsatsområder og tiltak i planperioden (vedlegg 1) 

 Tiltaksoversikt for hele planperioden (vedlegg 2)  

 Tiltaksplaner for det enkelte år (utarbeides senere) 

Handlingsplanen tar utgangspunkt i de overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren, 
som er definert i Meld.st. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal, og angir konkrete tiltak innenfor åtte 
innsatsområder. Tiltakene i vedlegg 2 er overordnet beskrevet med forslag til tiltakseier samt forslag til 
tidspunkt for igangsetting av tiltakene..  
 
Årlige tiltaksplaner foreslås utarbeidet etter en gjennomført prioriteringsprosess av involverte aktører i 
tilknytning til de årlige budsjettprosesser. Årlige planer vil være mer detaljerte med tanke på effektmål, 
investeringsbehov, avhengigheter, leveranser, interessenter m.m.  
 
Tiltaksplan for 2014 foreslås ferdigstilt første kvartal 2014 på bakgrunn av virksomhetsplaner for alle 
berørte aktører. 
 
Det er et mål å etablere porteføljestyring av alle nasjonale e-helsetiltak i løpet av planperioden. 
Porteføljestyringen skal sikre felles målbilder og en mer helhetlig, koordinert og forutsigbar IKT-utvikling i 
helse- og omsorgssektoren. Tiltaksoversikt skal utarbeides for 2015 og 2016 i henhold til prioriteringer i 
nasjonale styringsorganer. 
 
Innspill til handlingsplanen 

Helsedirektoratet ber med dette om konkrete forslag til endringer i planen, for eksempel om det er 
innsatsområder eller tiltak som mangler, feil eller uklarheter. Videre om det er tiltak som bør utgå eller 
utsettes Vennligst henvis til dokument og kapittel.  
 
Innspill sendes til Helsedirektoratet på e-post; ehelsegruppen@helsedir.no  
snarest mulig, senest 8. november 2013.  
 
Videre prosess 

Helsedirektoratet vil revidere forslag til handlingsplan med bakgrunn i nye innspill. Handlingsplanen vil 
legges frem for e-helsegruppen 21. november, og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet  
30. november 2013. 
 
For spørsmål, ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Anita Lindholt (anita.lindholt@helsedirektoratet.no). 
 
Vennlig hilsen 

 
Christine Bergland e.f. 
divisjonsdirektør 

Norunn Elin Saure 
avdelingsdirektør 

Vedlegg:  
1. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016): Hoveddokument 

2. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016): Tiltaksoversikt 

3. Oversikt over skriftlige innspill  
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Kopi: 
Helse- og omsorgsdepartementet  ;Nasjonal IKT   
 
 
Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Den norske legeforening              Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO 

Den norske 
tannlegeforening   

           Postboks 2073 Vika 0125 OSLO 

KS - Kommunesektorens 
organisasjon   

           Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 

Nasjonalt 
folkehelseinstitutt   

           Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO 

Statens legemiddelverk              Postboks 63 Kalbakken 0901 OSLO 

Norsk Helsenett SF              Postboks 6123 7435 TRONDHEIM 

Arbeids- og 
velferdsdirektoratet 
(NAV)   

           Postboks 5 St. Olavs 
plass 

0130 OSLO 

Norsk Sykepleierforbund              Postboks 456 Sentrum 0104 OSLO 

Helse Sør-Øst RHF              Postboks 404 2303 HAMAR 

HELSE NORD RHF              Sjøgata 10 8038 BODØ 

Helse Vest RHF              Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER 

Apotekforeningen              Postboks 5070 
Majorstuen  

0301 OSLO 

HELSE MIDT-NORGE RHF              Postboks 464 7501 STJØRDAL 
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