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Høringsinnspill Krav til elektronisk meldingsutveksling 

 

Vi viser til høringsbrev av 07.10.2011 vedrørende krav til elektronisk meldingsutveksling. Norsk 

Sykepleierforbund (NSF) mener generelt det er svært bra at arbeidet med Norm for 

informasjonssikkerhet er i ferd med å bli realisert på denne måten. Vi tror det er en viktig 

inngangsport til morgendagens helsetjeneste å etablere gode rutiner og krav i forbindelse med 

meldingsutvekslingsarbeidet. Arbeidet som er gjort med kravdokumentet gir dessuten i all 

hovedsak inntrykk av å være realitetsorientert, og vil kunne bidra til å forenkle den lokale 

tilpassingen til elektronisk samhandling mellom helseinstitusjoner. 

 

Et generelt spørsmål er likevel om vi ikke legger for mye ansvar på de enkelte virksomhetene 

når det gjelder overvåking. Dersom dette skal lykkes, må det forutsettes at de som har 

ansvaret for denne overvåkingen er sitt ansvar bevisst, og at de innehar den kompetansen og 

det verktøyet som er nødvendig for å lykkes i dette overvåkingsarbeidet.  

 

Spesifikke innspill og tilbakemeldinger 

NSF har følgende tilbakemeldinger på de enkelte kravene i dokumentet: 

 
Til Krav 1 og 2: 
Disse må egentlig ses på som grunnleggende forutsetninger, og spørsmålet er om de da bør 
settes opp i en slik kravliste.  
 
Til Krav 3: 

Vi er noe usikre på hva ”det nasjonale standardiseringsorganet for meldinger” er? Er dette 
etablert, og hva er mandatet? Dette må presiseres.  
 
Når det gjelder oppdateringer, må dette skje når endringer faktisk skjer, det holder ikke med to 
ganger i året. Det er avgjørende at oversiktene over meldinger og meldingsversjoner ikke blir 
utdatert.  
 
Til Krav 4: 
Her viser vi til merknaden. Det er ikke vedtatt nasjonale retningslinjer, og når det skjer må de 
tilpasses lokale behov.  Så langt er det ”anbefalinger” til retningslinjer men ikke status som 
nasjonale retningslinjer. Det må også spørres om hvilket nivå disse skal ligge på.  
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Til Krav 5: 
Denne burde kobles til Krav 4, under forutsetning av at de nasjonale retningslinjene faktisk 
fantes.  
 
Til Krav 7: 
Hva menes med ”tilgjengelig kompetanse for feilsøking”? Dette vil kreve store ressurser, og 
små virksomheter vil ha vanskeligheter med å oppfylle dette kravet alene. Her må det utvikles 
fellesordninger som også muliggjør dette for de små virksomhetene. Kan for eksempel 
Helsenett ha et ansvar her?  
 
Til Krav 8: 
Det samme som Krav 7. 
 
Til Krav 9: 
Kravet ”… skal ha brukerstøtte...” må erstattes med ”… må sørge for brukerstøtte…”. Det må 
være mulig å kjøpe tjenester utenfor virksomheten.  
 
Til Krav 13: 
Dette er bare en gjentakelse av Normen, så hensikten med dette kravet utover det som er 
presisert i Normen er litt uklart. 
 
Til Krav 19: 
Vi viser til vår tilbakemelding på Krav 3. Standardiseringsorganet må presiseres før dette kravet 
kan tre i kraft. Det er også viktig å understreke at feil må avdekkes og rettes opp før 
virksomheter tar meldingstypene i bruk.  
 
Til Krav 20: 
Mye av arbeidet med strukturering av informasjonen bør gjøres på overordnet nivå, og ikke 
overlates til de enkelte virksomhetene.  
 
Til Krav 24: 
Innholdet i denne bør presiseres. Hva ligger i ”å sende på nytt”?   
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