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Høringssvar: VS: Norsk Helsenett SF - høring STRATEGI 2020

Norsk Helsenett (NHN) ønsker innspill til Strategi 2020, datert 02.03.14. NHN et stort ansvar for utvikling og levering av 
elektroniske helsetjenester og er en nøkkel for videreutvikling av mange prosjekter, helsenorge.no, kjernejournal etc. 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener det er viktig at Norsk Helsenett fortsatt utvikler og tilpasser seg samfunnets og 
kundenes behov. 

Et avgjørende element for utvikling av gode helsetjenester i fremtiden, er etablering av gode visjoner – hvor vil vi 
egentlig? Dette er samtidig en svært utfordrende øvelse. Helse- og omsorgstjenesten er et stort, tregt og komplisert 
system å endre. Samtidig går den teknologiske utviklingen i en rasende fart. Kunsten blir å finne den balansegangen 
som tar høyde for både den teknologiske utviklingen og for kompleksiteten i helse- og omsorgstjenesten.  

NSF er enig i at det er behov for tjenester i helsenettet som bidrar til forenkling og forbedring av arbeidshverdagen til 
helsepersonell. I tillegg skal det utvikles brukervennlige tjenester for pasienter og befolkningen. Brukerne skal oppleve 
tjenester av høy kvalitet som også utført på en effektiv måte. Tillit til leverandørene er avgjørende her. Først og fremst 
må NHN være en stabil og pålitelig leverandør. 

NSF har gjennomgått strategien og har noen kommentarer.

Det bør presiseres hva som er hensikten med strategien – hva er det egentlig man forsøker å oppnå. Det bør også 
defineres hvem som er målgruppen for strategien, og strategiens språkdrakt bør tilpasses dette. Dette er ikke 
tilfredsstillende i den foreliggende versjonen. 

Når det gjelder kundetilfredshet og høy leveringsevne, stiller Rådet for sykepleieetikk spørsmål om hvem er det som 
avgjør det? Det er svært viktig at de som er brukere av tjenestene er de som kan uttale seg om kundetilfredshet.  

Teksten oppleves til tider utilgjengelig for oss som ikke har vært involvert  i utarbeidelsen og oppleves litt som et internt 
notat. En må ha god innsikt på dette området for å forstå innholdet.

Dokumentet har også en manglende helhetlig struktur, og bør derfor omstruktureres.: 
• Kapitel 1, 2 og 3 kan slås sammen. 
• Utfordringsbildet er beskrevet i kapiteler 3, 5 og 6. Teksten knyttet til dette tema burde samles. 
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• Kapitel 5 har tittel «Visjon», men vi opplever at teksten ikke beskrevet en visjon. 
• Kapittelet om organisasjonsutvikling og personaloppfølging og HMS bør tas ut. Dette hører etter vår mening ikke 

hjemme i en strategi.

Strategien beskriver utfordringer, men mangler mulige løsninger. Vi lurer også på om satsingsområdene og de konkrete 
tiltakene er i samsvar med hverandre.  Samfunnsoppdrag og tiltak må knyttes sammen. «det vil si behandlere, 
myndigheter og alle innbyggere». 

Som en del av en generell språkvask bør begrepsbruken også ryddes i. Et eksempel er begrepet «IKT-teknologi». 
Generelt virker dokumentet noe uferdig, og vi foreslå videre bearbeidelse. 

Vi takker for anledningen til å komme med innspill og ønsker dere lykke til.
Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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