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Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

08.08.2021

Høringssvar: Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger
Viser til mottatt høring om forslag til endringer i pasientjournalloven og IKTstandardforskriften om
tilgjengeliggjøring og betaling for nasjonale e-helseløsninger.
Det foreslås plikt til å gjøre nasjonale e-helseløsninger tilgjengelige i virksomheten.
NSF støtter også at helseforetak, kommuner og fylkeskommuner, og private virksomheter som
har avtale med regionale helseforetak, helseforetak, kommuner og fylkeskommuner, apotek og
bandasjister skal ha plikt til å gjøre de nasjonale e-helseløsningene tilgjengelig i virksomheten.
NSF mener at for å lykkes med målsettingene for innføring av nye nasjonale e-helseløsninger,
må alle aktører ta de i bruk. NSF mener imidlertid at kostnadene ved anskaffelse,
implementering, innføring, og forvaltning, drift og vedlikehold må tas over statsbudsjettet. Dette
for å hindre økt byråkratisering og saksbehandling som medfører unødvendige
merkostnader for samfunnet. I tillegg må aktørene ha positive insentiver til å ta i bruk de
nasjonale løsningene. Det kan oppnås gjennom tydelige og reelle gevinstmuligheter og
nytteverdier for både virksomheter, pasienter og helsepersonell. Dette innebærer at både
virksomheter, pasienter og helsepersonell må være tungt involvert i utvikling, anskaffelse,
innføring, drift og forvaltning av løsningene som både er etablert og skal etableres.

Dersom finansieringen skal skje gjennom en lovfestet betalingsplikt er det en forutsetning at
løsningene har reelle gevinstmuligheter og nytteverdi for den enkelte virksomhet. Det kan være
veldig forskjellig for de ulike virksomhetene, og vanskelig å tallfeste for et teknisk
beregningsutvalg. Det er heller ikke rimelig at alle nasjonale e-helseløsninger skal betales av
virksomhetene, og at staten ikke skal betale. Eksempelvis gjelder det delene av Helse-Norge.no
som omhandler generell kvalitetssikret helseinformasjon, og som retter seg til befolkningen som
helhet. Dersom virksomhetene skal betale for dette, blir det å trekke sørge-for ansvaret langt.
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NSF støtter at Norsk helsenett SF gis lovhjemmel til å innhente personopplysninger fra
Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt og til å etablere en kopi av Folkeregisteret.
Med bakgrunn i foranstående argumentasjon støtter vi ikke endringene i IKTstandardforskriften
som omhandler betaling for forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger.

Med vennlig hilsen

Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder

Bente Lüdemann
Fagsjef

[Kopi her]
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