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Høringssvar: Høring - Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har sendt høringsutkast om Referansekatalog over IKT standarder
i helse- og omsorgstjenesten med undertittel Oversikt over obligatoriske og
anbefalte standarder og andre kravdokumenter til Norsk Sykepleierforbund (NSF). 

Høringsinstansene bes spesielt om å gi tilbakemelding følgende områder:
• NSF mener at det fremgår tydelig hvilke kravdokumenter som er obligatorisk eller anbefalt for den type virksomhet 
høringsinstansen tilhører

• NSF mener at det er nødvendig at de enkelte kravdokumenter som er oppført i katalogen  som er obligatoriske for 
virksomhetstypen, skal være obligatoriske

• NSF mener at enkelte kravdokumenter som er oppført i katalogen som anbefalte for virksomhetstypen, skal 
anbefales

• NSF mener det er tilstrekkelig å publisere pdf-versjonen av Referansekatalogen en gang i året.. Det blir 
nødvendig å varsle ved oppdateringer i den nettbaserte katalogen.

Det bes også spesielt om  tilbakemelding om: https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-
referansekatalog/referansekatalogen 
NSF mener at;
• Det er lett å finne frem til de standarder som er relevante for virksomheten. 
• Søkemulighetene er hensiktsmessige
• Presentasjonsformen er hensiktsmessig

Høringen stiller ikke spørsmål om enkelte kravdokumenter som ikke er obligatorisk eller anbefalt for virksomhetstyper 
som NSF mener burde være inkludert. NSF mener at 4.2.1.1 henvisningsmelding - sende, 4.2.3.1 epikrisemelding - 
motta, og 4.3 laboratoriemedisin og radiologi – nødvendige meldinger for tjenesten bør være anbefalt og på sikt 
obligatoriske for helsestasjoner og svangerskaps- og barselomsorgstjenester, dvs.§ 3.2 første ledd nr. 1og 2 i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Dette er et viktig arbeid som skal sikre at alle virksomheter har oversikt over nødvendige 
forskrifter og krav knyttet til elektronisk dokumentasjon i pasientjournalen og overføring av helseinformasjon. 

Med vennlig hilsen
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