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Helsenorge er helse- og omsorgssektorens felles kanal 
for kvalitetssikret helseinformasjon og digitale 
helsetjenester til innbygger. Helsenorge knytter Helse-
Norge sammen, ved å samle informasjon og tjenester 
fra ulike aktører i helsetjenesten og helseforvaltningen 
på ett felles nettsted og under én felles merkevare.





Nåsituasjon
Helsenorge innholdsstrategi 2021-2026



• En av tre (33 prosent) har mangelfull kompetanse om helse.

• Over halvparten (52 prosent) kan ikke nok om å finne frem i helsevesenet.

• Fire av ti (44 prosent) synes det er vanskelig å vurdere fordeler og ulemper 
ved behandlinger.

• En av fire (26 prosent) vet for lite om hvordan de skal forebygge sykdom.

• En av fem (22 prosent) har for lav kompetanse om helsetjenester.

• En av fem (20 prosent) synes det er vanskelig å bruke digitale 
helsetjenester.

• Den digital helsekompetansen er svakere blant eldre over 65 år, kronikere 
og personer med lav utdannelse.

Hvordan står det til med helsekompetansen?
Rapport: Befolkningens helsekompetanse del I

Kilde oppsummering: Mange forstår ikke det de sier (nrk.no)

https://www.nrk.no/norge/--mange-forstar-ikke-det-de-sier-1.15342460


Oppsummering av nåsituasjon
SWOT-analyse del 1

STYRKER (interne)
 Mye innhold av god kvalitet
 Unik leverandør av rettighetsinnhold
 Høy gjennomføringsgrad på nettstedet
 Kompetente og samarbeidsvillige innholdseiere
 Kjennskap til og bruk av Helsenorge er i stadig vekst
 Høy troverdighet
 Retningslinjer for kvalitet og helsenorgemetoden
 Moderne og fleksibelt redaktørverktøy

SVAKHETER (interne)
 For lite nytt innhold og innhold på nye måter
 Lav gjennomføringsgrad: psykisk helse og hos unge 16-24 år
 Lite samspill mellom innhold og tjenester
 Internsøk, navigasjon og helhetlig brukerreise
 For dårlig tilbud på nynorsk, engelsk og andre språk*
 Manuell duplisering av innhold mellom aktører/kanaler
 Mangler fora for samstyring, prioritering og koordinering
 Mangler forpliktende samarbeidsavtaler
 Ressurskrevende og lite samkjørte prosesser for revisjon

TRUSLER (eksterne)
 Manglende finansiering
 Sviktene oppslutning om helsenorge.no som felles kanal
 Manglende føringer for aktørenes ansvar og plikt til å bidra
 Innholdseiere og fagpersoner vil ikke/kan ikke lenger bidra
 Uformelle avtaler gjør styrt utvikling og forvaltning vanskelig
 Lav helsekompetanse og kjennskap i deler av befolkningen
 Mangler lokale redaktører i primærhelsetjenesten

MULIGHETER (eksterne)
 Legge bedre til rette for innovasjon og innhold på nye måter
 Mer effektiv og samkjørt produksjon og forvaltning av innhold
 Økt deling og gjenbruk av helseinnhold mellom aktørene
 Innholdet kan brukes i flere kanaler og av flere aktører
 Mer dialog, samarbeid og koordinering på tvers
 Mer effektive virkemidler for å få aktører/fagfolk til å bidra



Føringer for veikart innhold
SWOT-analyse del 2

Hvordan bruke styrkene til å utnytte mulighetene?

 Styrke oppslutningen om Helsenorge som felles kanal
 Ta ut potensialet i redaktørverktøy og API-løsninger
 Jobbe mer tverrfaglig med innhold, brukerflate og innsikt
 Videreutvikle Helsenorge-metoden og gjøre den mer kjent 
 Markedsføre Helsenorge som troverdig og trygg kilde
 Gjøre det mer attraktivt å bidra med innhold

Hvordan komme over svakheter som hindrer oss i å 
utnytte mulighetene?

 Øke fokus på nytt innhold både internt og eksternt
 Vurdere mer innhold på nye måter i revisjoner og prosjekter
 Etablere fora for økt samarbeid, samstyring og koordinering
 Ta ut potensialet i redaktørverktøy og API-løsninger
 Forbedre tilbudet på psykisk helse og for ungdom
 Forbedre samspillet mellom innhold og tjenester
 Forbedre søk og navigasjon
 Få opp nynorskandelen og oversette mer

Hva kan vi gjøre med svakhetene for å gjøre truslene 
mindre sannsynlige?

 Felles planer og prosesser for forvaltning og videreutvikling
 Øke bevissthet rundt roller, ansvar, retningslinjer og lovverk
 Virkemidler som sikrer at aktører bidrar med nytt innhold
 Tydeliggjøre aktørenes ansvar og plikter
 Legge en tydelig plan for markedsføring av innhold
 Dele mer innsikt for å heve kvalitet og brukervennlighet
 Felles innholdsprosjekter på utvalgte områder

Hvordan kan styrkene våre redusere sannsynligheten 
for at truslene inntreffer?

 Tettere samarbeid med utgiver om rammebetingelser
 Etablere fora for økt samarbeid, samstyring og koordinering
 Bevare troverdighet med gode rutiner for kvalitetssikring
 Sørge for at retningslinjer for kvalitet er kjent og blir fulgt
 Dele mer brukerinnsikt og videreutvikle Helsenorge-metoden
 Få på plass forpliktende samarbeidsavtaler
 Markedsføre helsenorge.no som en troverdig og trygg kilde



Mål
Helsenorge innholdsstrategi 2021-2026



Mål 1: Gi innbygger én vei inn

Helsenorge gjør det enkelt å dele innhold på tvers 
av aktører og kanaler.

• Brukerinnsikt, strategiske valg og felles 
prioriteringer bestemmer hvordan vi videreutvikler 
og forvalter innholdet.

• Helsenorge tilrettelegger for automatisert import og 
eksport av innhold, fortrinnsvis via API.

• Innholdet er tilgjengelig for gjenbruk til innovasjon 
og tjenesteutvikling.

Dette innebærer at innholdet både er et produkt i seg 
selv og en tjeneste på Helsenorge. Kvalitetssikring og 
oppdatering av innhold ett sted bidrar til mer effektiv 
utnyttelse av tiden til fagpersoner og 
kommunikasjonsfolk.

Innholdet dekker behovene til målgruppene, og 
bidrar til å øke helsekompetansen.

• Det er enkelt å finne, forstå og bruke innhold og 
tjenester på Helsenorge.

• Innhold og tjenester utfyller hverandre og er 
tilpasset målgruppenes behov i ulike 
livssituasjoner og faser.

• Innholdet er tilgjengelig der brukerne forventer å 
finne det. 

Dette betyr at Helsenorge skal tilby innhold vi vet er 
nyttig og relevant for målgruppene. Innholdet skal 
ivareta behov gjennom hele brukerreisen, og være 
tilpasset målgruppenes forutsetninger.

Helsenorge er den offentlige hovedkanalen for 
kvalitetssikret innhold om helse, livsstil, sykdom, 
behandling og rettigheter.

• Helsenorge gir innbygger én vei inn til den 
offentlige helsetjenesten.

• Helsenorge hjelper innbygger å mestre sin egen 
helse, finne frem i helsetjenesten og ivareta sine 
rettigheter.

• Helsenorge fremstår helhetlig og 
sammenhengende, uavhengig av hvilke aktører 
som leverer innhold eller tjenester.

Dette betyr at Helsenorge er et samarbeid mellom 
aktører i alle delene av helsetjenesten. Innholdet 
fremstår troverdig og tillitsskapende, og det er tydelig 
hvilken aktør som er innholdsleverandør.

Mål 2: Sette innbyggers behov i sentrum Mål 3: Bidra til effektiv ressursbruk

Innholdsstrategi – Mål for Innhold 2021-2026
Helsenorge innholdsstrategi 2021-2026


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Nåsituasjon
	Hvordan står det til med helsekompetansen?
	Oppsummering av nåsituasjon
	Føringer for veikart innhold
	Mål
	Innholdsstrategi – Mål for Innhold 2021-2026

