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Høring- videreutvikling av nasjonal styringsmodell

Norsk Sykepleierforbund er tilfreds med at vi har hatt muligheten til å komme med innspill flere
ganger underveis i prosessen med justering av nasjonal styringsmodell. Det er derfor ingen
momenter i høringsutkastet som er ukjente for oss. Høringsinstansene bes gi innspill på
følgende:
1) Er dere enige i de foreslåtte endringene i styringsmodellen eller er det andre tiltak som
Direktoratet for e-helse bør vurdere?
2) Har dere forslag til konkrete endringer i de reviderte mandatene
3) Her dere tilbakemeldinger på hvilke saker som skal /bør behandles i styringsmodellen?

Ad 1: Det er i realiteten snakk om en samordning og samstyring av området og det er derfor
riktig å tydeliggjøre at dette er en rådgivende arena. Samtidig er noe av bakgrunnen for
videreutvikling av styringsstrukturen manglende gjennomføringskraft, og direktoratet har også i
annet oppdrag blitt bedt å vurdere hvordan forskning, innovasjon og helsenæringen kan bidra til
større gjennomføringskraft. Dette bør tas inn i utvalgenes mandater.
Ad 2: NSF ser med tilfredshet at NUFA er forslått utvidet med to representanter fra forskning. Vi
er imidlertid av den oppfatning at også E-helserådet bør utvides med forskningsrepresentasjon.
Det er kanskje særlig viktig med bidrag fra forskning på det strategiske området av e-helse. Den
teknologiske utviklingen går så raskt at beslutningstakere på dette nivået bør gis mulighet til å
støtte seg på forskning i sine vurderinger og beslutninger.
Ad 3: Her har vi ingen tilføyelser utover det som foreslås i høringsnotatet. Det er bra at også
sakseier (andre enn departementet) kan legge fram saker for drøfting og innspill, og at det
framkommer tydelig at dette er innspill og ikke beslutninger i styringsstrukturen. Saker som
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fremmes i styringsstrukturen må ha interesse for øvrige aktører i foraene, og ha relevans for
nasjonal gjennomføring av digitaliseringstiltak.

Med hilsen

Lill Sverresdatter Larsen
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