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Innspel til Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit):  

Handlingsplan 2019- 2021 

Direktoratet for e-helse viser til invitasjon frå Unit om å gje innspel innan 29. mars 2019 på utkastet 
til handlingsplanen. Vi takkar for høvet.  

Om direktoratet:  
Direktoratet for e-helse (E-helse) er eit fag- og myndigheitsorgan underlagt Helse- og 
omsorgsdepartementet1. Direktoratet skal bidra til heilskapleg  og kunnskapsbasert helse- og 
omsorgsteneste som nyttar teknologi og involverer innbyggjarane. Målet er å skape betre resultat av 
helsehjelp, betre bruk av kapasitet og ressursar – og med dette bidra til betre helse. 

Direktoratet for e-helse skal "bidra til e-helse i utdanningane, inklusive leiarutdanningane", jf. fast 

oppgåve frå departementet. Direktoratet har sidan etableringa i 2016 bl.a. etablert dialog og nettverk 

med Universitets- og høgskolesektoren for slik å stimulere til at e-helse/ digital kompetanse  blir 

tydeleg som læringsutbytte blir i helse- og omsorgsfagutdanningane.  Kunnskapsdepartementets 

arbeid med nye fagplanar (RETHOS 1+2)2 og høyringsarbeid har vore viktig i denne samanheng.  

Våre innspel til handlingsplanen 

Overordna 

Handlingsplanens forankring i overordna politiske målsettingar og føringar finn vi særs god.  Planen 

inkluderer også føringar frå andre styringsdokument som handlar om digitalisering. Vi er samd i at 

måla i Digitaliseringsstrategien samsvarar med mål i helsesektoren.  

Regjeringa har ein offensiv politikk på digitaliseringsområdet med mål om å styrke digital kompetanse i 

utdanningane, samfunns- og arbeidsliv. Reforma "Lære- hele- Livet", komande stortingsmelding om 

samarbeid mellom arbeidsliv og institusjonar for høgare utdanning (2020) og Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementets oppfølging av stortingsmeldinga Digital agenda med strategi for 

digitalisering av offentleg sektor (2019) er eksempel på dette. Handlingsplanen har klart å inkorporere 

dette, eksempelvis i kap. 3.3. Prioriteringer. Med ein offensiv tilnærming på dette politikkområdet, finn 

vi det riktig at handlingsplanen blir revidert årleg. 

I innleiinga skriv handlingsplanen at "Samarbeid på tvers av sektorer er viktig, spesielt innen forskning, 

og det må i realiseringen legges opp til en målrettet samhandling". E-helse vil uttrykke at målretta 

samhandling også kan gjelde utdanning. Helse- og omsorgssektoren (jf. sørge- for ansvaret) har 

lovmessig pålagt å sørge for forsvarlege helsetenester gjennom kompetanseheving og rammer for 

yrkesutøvinga, samt ansvar for tilrettelegging for vidare- og etterutdanning, jf. arbeidsgjevaransvaret.  

I tillegg har verksemdene i vår sektor praksisutdanning i nært samarbeid og avtale med undervisnings-

sektoren.  

Til kapittel 3 Utdanning 
I kapittel 2 skriv handlingsplanen "Dess nærmere lærings- og forskningsprosesser så skal arkitekturen 
og løsningene være fleksible, muliggjørende plattformer og valgfrie fellestjenester med sterk grad av 
institusjonelt selvstyre".   

                                                           
1 www.ehelse.no  
2 Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS), Kunnskapsdepartementet 

http://www.ehelse.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
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Handlingsplanen skriv i målbiletet for studentane:  

• "møter aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter 
utnyttes (MU1) 

• opplever data og teknologi integrert i fagene slik at det utvikler den digitale dannelsen rundt 
begrensninger og implikasjoner ved teknologibruk (MU2) 

• har tilgang til et moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for både individuelle 
læringsopplegg og samarbeidslæring, samt gir fleksibilitet (MU3)" 

 
E-helse vil peike på at fleksible, mogleggjerende plattformer og løysingar er svært viktig i utdanninga 
av helse- og omsorgspersonell. I studiekvardagen på universitet og høgskule, er tilbakemeldingane til 
E-helse at studentane saknar fleksible undervisningsløysningar som dekkar behov for utvikle 
ferdigheit, kunnskap og kompetanse dei treng, jf. krav i klinisk arbeid, dokumentasjonsplikt og bruk 
av digitale løysingar som del av helsehjelpa. Ein tilleggsdimensjon for utdanningane er pålagd 
praksisundervisning både i helseføretak og kommunale helse- og omsorgstenester. I mange 
samanhengar saknar studentane kurs- og opplæringsversjon av verksemdskritiske/sentrale (lokale og 
nasjonale) løysingar som blir brukt i profesjonell samanheng i tenestene (e.g. eResept, Kjernejournal, 
Helsenorge og bruk av elektronisk pasientsystem/fagsystem). Slike kurs- og opplæringsversjonar kan 
med fordel innpassast i aukande grad i utdanningane, integert med plattformar.  
 
Vi vurderer at handlingsplanen legg til rette for ei slik utvikling i samarbeid med undervisnings-
institusjonane og andre aktørar.  
 
I kap. 3.2. i initiativ U1 og U3 løfter handlingsplanen Transformasjon av undervisning og Heve 

lærenes digitale kompetanse.  

Vi les U1 som meir "tiltaksorientert" for studentane og U3 som meir "målorientert" for lærarane, 

men vi vil anta at handlingsplanens intensjon like mykje er studentanes digitale kompetanseutvikling. 

For å understøtte kor viktig digital ferdigheit, kunnskap og digital kompetanse er, og for å bidra til  

handlingsplanens kunnskapsgrunnlag vil Direktoratet for e-helse gjerne bidra ved å vise til den ferske 

NOU 2019:2 Fremtidige kompetansebehov II, Utfordringer for kompetansepolitikken 

(Kompetansebehovsutvalet, KBU) og vårt høyringsinnspel til Kunnskapsdepartementet i RETHOS-2 

Til kapittel 4 Forsking 
I kapittel 4.3 Prioriteringer, er det omtale av Helseanalyseplattformen som er i tråd med det vi 

samarbeider med UNIT om. 

Til kapittel 8 Styring, organisering og finansiering 
Handlingsplanen skriv at "Styringsmodellen skal sikre reell brukermedvirkning på alle styringsnivå, 

både fra institusjonene i høyere utdanning og forskning, og øvrige brukere av tjenestene, f.eks. innen 

helsesektoren".  

Direktoratet for e-helse ser at aktivitet i og bidrag frå kommunal sektor er aukande, både når det 

gjeld rammer for forskning (gjennom HelseOmsorg21 og Kommunenes strategiske forskningsorgan, 

KSF) og utdanning på digitaliseringsområdet (sjå www.ks.no). 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-2/id2627309/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-nasjonal-faglig-retningslinje-for-medisinutdanningen/id2619463/?expand=horingssvar&lastvisited=Direktoratet_for_e-helse_Generell_Høringssvar
http://www.ks.no/

