
 
 

 
Høringssvar 

 

Namdal Regionråd og Bindal kommune viser til forslag til endringer i 
pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for 
nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. 
august 2021.  

Forslaget følger opp Meld. St. 6 (2020-2021) og Innst. 59 S (2020-2021) om 
tilbaketrekking av e-helseloven. Lovendringene foreslår å gi staten vide fullmakter til 
å pålegge kommunene å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger og plikt til å betale for 
disse, samt hjemmel til å fastsette størrelse på betalingen. Helse- og 
omsorgsdepartementet foreslår endringer i pasientjournalloven §§ 8 og 21. Videre 
foreslår departementet endringer i forskrift om IKT-standarder i helse og 
omsorgstjenesten med nye §§ 9 til 19. 
 
Namdal Regionråd og Bindal kommune støtter Høringssvar fra KS - endringer i 
pasientjournalloven mv. I tillegg påpeker vi særskilte forhold for kommunene i 
Namdalen og Bindal som bør hensyntas: 
 
De 12 kommunene i regionen har alle opsjon på å kjøpe løsningen Helseplattformen. 
Denne løsningen vil inkludere funksjonalitet som departementet også selv omtaler: 
«Helseplattformen vil også ha en egen innbyggerportal som vil gi innbyggere tilgang 
til innsyn, selvbetjening og dialog med behandlere som bruker Helseplattformen. 
Denne vil fungere som et supplement til helsenorge.no, men vil ikke erstatte det 
nasjonale tjenestetilbudet for dialog, selvbetjening og innsyn på helsenorge.no». 
 

1. Kommunene må få frihet til selv å ta i bruk nasjonale 
tjenester/løsninger/komponenter der det gir gevinst for innbyggerne i regionen. 
Kommunene i regionen må unngå å få en dobbel økonomisk belastning hvis 
kommunene vurderer at supplementet Helseplattformen er en bedre løsning 
enn det nasjonale tjenestetilbudet for dialog, selvbetjening og innsyn på 
helsenorge.no. 

 
De 12 kommunene i regionen har foretatt innledende kostnadsestimater for kjøp av 
Helseplattformen. Estimatene viser at kostnaden for en slik anskaffelse er betydelige 
og representerer en kraftig økning i forhold til dagens kostnadsnivå for EPJ-
løsninger. Samtidig har regionens nåværende leverandør varslet en utfasing av 
eksisterende løsning og introduserer en ny løsning som også representerer et økt 
kostnadsnivå. 
 

2. Kommunene bør fritas betalingsplikt for nasjonale løsninger. Namdal 
Regionråd og Bindal kommune støtter KS’ prinsipielle standpunkt om«at 
staten har et samlet finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur, inklusiv 
nasjonal eHelse-infrastruktur – som de nasjonale eHelseløsningene er.» I 
tillegg til det prinsipielle standpunktet vil vi peke på at introduksjonen av 
betalingsplikt vil innskrenke den økonomiske handlingsfriheten til å gjøre de 
nødvendige investeringene i EPJ-løsning. Resultatet kan bli at kommunene 



 
 

må ta i bruk sub-optimale løsninger som igjen vil redusere den 
potensielle gevinsten ved å ta i bruk nasjonale løsninger. 

 
Det er samtidig viktig for Namdal Regionråd og Bindal kommune at staten realiserer 
nasjonale samhandlingsløsninger (og nasjonal infrastruktur) for å kunne samhandle 
med andre helseaktører og bidra til å realisere målbildet Én Innbygger – én journal. 
Regionen arbeider derfor aktivt og koordinert med innføring av løsninger som 
Kjernejournal og helsenorge.no. Regionen er preget av spredt befolkning og store 
avstander og ser derfor store gevinster ved at ulike helsetjenester digitaliseres. 
Samtidig har kommunene ulike utgangspunkt, ulikt tempo og ulik organisering. Dette 
endres ikke ved å pålegge nasjonale løsninger ved tvang. Regionen har god erfaring 
med å etablere fleksible løsninger for implementering og vil gjenta disse erfaringene 
med nasjonale e-helseløsninger. 
 

3. Implementering av nasjonale løsninger må være frivillig. Namdal Regionråd og 
Bindal kommune støtter KS’ standpunkt om «at pålegg og tvang ikke er en 
effektiv måte å nå målene på. Helt avgjørende er at det utvikles tjenester og 
funksjonalitet som er tilpasset bruk i kommunene.» 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Roar Leirset (s) 
Leder i rådmannsforum og rådmann i Osen kommune 
 
 

Arne Bangstad (s) 
Regional innføringsleder Helseplattformen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namdal regionråd er et politisk samarbeid mellom 11 kommuner i Namdalen, nord i 
Trøndelag. Medlemmene er ordførere og rådmenn i Namsskogan, Røyrvik, Lierne, 
Grong, Høylandet, Nærøysund, Leka, Flatanger, Overhalla, Namsos og Osen. I 
tillegg deltar Bindal kommune i Nordland i samarbeidet knyttet til helse fordi 
kommunen er inkludert i opptaksområdet til HF Nord-Trøndelag. 
 


