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NORSK HELSENETT SF STRATEGI 2026 - HØRING
I 2020 er det 16 år siden de regionale helseforetakene opprettet aksjeselskapet Norsk Helsenett
AS. Helse- og omsorgsdepartementet overtok eierskapet fra 1. juli 2009 og gjorde selskapet om til
et statsforetak (SF). Fra 1.januar 2020 ble ansvaret for de nasjonale e-helseløsningene
kjernejournal, helsenorge.no, e-resept og grunndata overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk
Helsenett.
Vi har vært gjennom en betydelig utvikling siden starten, og hatt en massiv vekst. Vi leverer i dag
et bredt spekter av tjenester til hele helsetjenesten og for innbygger, samtidig som vi leverer
fellestjenester innen IKT, arkiv og anskaffelser til helseforvaltningen. Vi har hovedkontor i
Trondheim og avdelingskontorer i Oslo, Tromsø og Bergen. I løpet av 2020 etablerer vi også et
kontor på Svalbard. Styringen av selskapet foregår gjennom oppdragsbrev og foretaksprotokoll fra
Helse- og omsorgsdepartementet, som definerer oppgaver og fokusområder.
Norsk Helsenett har hatt en virksomhetsstrategi som har løpt i perioden 2014 til 2020. I samme
periode har det vært endringer i sektoren, og nasjonale målbilder for helsetjenesten har vært i
utvikling. Vi har derfor utviklet ny virksomhetsstrategi for selskapet, med perspektiv fram til 2026. I
dette innspillnotatet som vi nå sender til kunder, samarbeidspartnere, premissgivere og andre
viktige målgrupper for selskapet beskriver vi den foreløpige strategiske retningen for den
kommende strategiperioden.
Skal vi lykkes er vi avhengig av å ha dere med på reisen. Fram til og med august 2020 kommer vi
til å jobbe videre med å konkretisere strategien. Vi er lydhøre for alle tilbakemeldinger, og
oppfordrer med dette til å komme med tilbakemeldinger til oss.
Det er særlig følgende spørsmål vi ønsker svar på, men har dere innspill til andre tema, setter vi
pris på dem:






I hvilken grad mener dere at NHN kan støtte opp om og bidra til realisering av nasjonal
helse- og sykehusplan og nasjonal e-helsestrategi, gitt den strategiske retningen som er
beskrevet? Hvilke områder eller temaer burde vært tatt hensyn til i tillegg til det som er lagt
fram?
Hvordan treffer den strategiske retningen som er satt for NHN som nasjonal
tjenesteleverandør de forventningene dere har? Hva er bra, og hvilke områder mener dere
bør styrkes?
Hvordan treffer den strategiske retningen arbeidet med nasjonale felleskomponenter og –
løsninger i offentlig sektor?
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Gjennom samhandlingsplattformen og som et nav for datadeling og informasjonsflyt i
helsetjenesten, vil NHN kunne ta større grad av eierskap til sentralisert forvaltning av
helsedata, og dataansvar. Hvordan vurderer dere rollen til NHN som forvalter av offentlige
helsedata på vegne av hele sektoren i et framtidsperspektiv?



Hvordan treffer den strategiske retningen for felles tjenestesenter innenfor IKT, anskaffelser og arkiv
behovene i helseforvaltningen?

Frist for å svare er 12.06.2020. Strategien skal behandles i styret for Norsk Helsenett
den 27.-28. august, og alle innspillene vil bli vurdert før det, og formidlet til styret.

Med hilsen
Norsk Helsenett SF
Johan Ronæs
Administrerende direktør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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