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Til: Helse- og omsorgsdepartementet       Oslo, 18/1-11 
            

IKT-Norges/Norsk eHelseforums høringssvar på høring om ” forslag til 
ny kommunal helse- og omsorgslov og  om “Fremtidens helsetjenester”. 

IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon og organiserer Norsk forum for 
eHelse. Den 18 november 2008 samlet et 30 talls aktører innen helse og IKT seg i IKT-
Norge for å ha en felles ramme  for arbeidet med helse og IKT. Vi ønsker i størst mulig 
grad samarbeid og gjensidig utveksling av informasjon med alle. Vi ønsker å sikre det 
norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik at vi kan  understøtte alle tiltak som 
gjøres for å forbedre norsk helsevesen. IKT-Norges arbeid vil særlig ha fokus på:  
 

• Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen  
• Øke forståelse for - og brukervennlighet av IKT i helsevesenet  
• Bidra til at standardarbeidet innen helse og IKT gir de beste løsningene for 

helsevesenet og for næringslivet  
• Være en høringspart i det offentliges utvikling av helse  
• Bidra til seminarer og konferanser innen helse og IKT 

 
I dag organiserer Norsk forum for eHelse over 70 bedrifter.  
 
Nullvisjon for dødsfall på grunn av unødvendige feil basert på brutt 
kommunikasjon og feil informasjon 
 
I Danmark mener man at man hvert år har rundt 5.000 unødvendige dødsfall i 
helsesktoren på grunn av unødvendige feil basert på brutt kommunikasjon og feil 
informasjon. Det er ingen grunn til å tro at Norge har bedre forutsetninger enn Danmark 
for å hindre dette. Vi ønsker å utfordre regjeringen til å ha en nullvisjon på dette området 
akkurat slik man har det for å få ned antall trafikkulykker. Bedre samhandling og mer 
transparens i hele sektoren inkludert kommunikasjonen med pasienten er avgjørende valg 
for å komme nærmere en slik visjon.  
 
 
 



Tilgang til egne journaler 
 Ny lov og fremtidens helsetjenester må legge til rette for full elektronisk tilgang til egne 
journaler. Nesten alle pasienter i Norge i dag har en elektronisk journal, enten den er på et 
sykehus, et sykehjem, en helsestasjon, eller hos fastlegen. De fleste har journaler flere 
steder, noe som gjør det vanskelig å holde oversikten. Samtidig er grunnlaget for å gi 
elektronisk tilgang velutviklet i Norge. 83 prosent av husholdningene er oppkoblet til 
Internett via bredbånd, og bruken av mobilt bredbånd har økt kraftig det siste året.  
 
Disse trendene forteller oss at den norske befolkning både har mulighet og evne til å 
bruke en elektronisk tilgang til sin egen journal. I tillegg har myndighetene lagt opp til en 
offensiv bruk av elektronisk ID og sikre løsninger for personidentifikasjon. Mange peker 
på at det ikke finnes attraktive tjenester som får folk til å ta i bruk sin elektroniske ID. 
Tilgang til egen journal vil være en opplagt kandidat til å få fart på bruken av eID i hele 
befolkningen. 
 
Vi vet at man med relativt enkle grep kan få tilgang til sine ulike journaler gjennom en 
helseportal, slik som det nå legges opp til også i Norge. Vi ser for oss at man da får en 
oversikt over sin journal hos fastlegen, på helsetasjonen, og på sykehuset/spesialist ved et 
enkelt klikk inne på “sitt” område i helseportalen. Teknisk krever dette noe investering, 
men løftet er overkommelig på alle måter. Dette vil gi alle nordmenn en enkel og sikker 
tilgang til sin journal, i tråd med politikernes og myndighetenes ønsker.  
 
Forebyggende helsearbeid krever oversikt over egen helse 
Ny lov og fremtidens helsetjenester må gi pasient og helsearbeider tilgang til relevant og 
oppdatert informasjon om pasient, siste behandlingsrutiner, og oversikt over 
sykehistorien til den enkelte.   
 
De store summene i Norge går til reparasjon av akutt syke. Vi må få en enklere hverdag 
for alle som er i kontakt med helsevesenet, inkludert pasienten. Portalen som nå lages i 
regi av helsedirektoratet må være et sted der man kan gå inn og se hva som ble sagt på 
siste legebesøk, hvilke medisiner man bruker, og hva man har brukt, svaret på siste  lab-
prøve og ikke minst en oversikt over de rådene legen og helsearbeideren gir.  
 
 
Hva kan vi spare? 
Dersom prognosene slår til vil vi om ti år har tre ganger så mange diabetes2 pasienter 
med behov for dialyse som i dag. Kostnadene er enorme, og besparelsene ved 
forebyggende handling likeså. I tillegg ser vi at livsstilssykdommer som fedme og kols 
også vil være svært dyre å behandle i årene som kommer. Dette er typiske lidelser som 
det går an å forebygge blant annet ved å gi pasientene tilgang til egne journaler 
elektronisk.  
 
Om behovet for deling på tvers og tilhørende lover og forskifter.  
Endringer som det forslaget til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og 
tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregister muliggjør vil kunne gi et 
mer dynamisk og kunnskapsdrevet helsevesen.  
 



Dessverre er vi er av den oppfatning at forskriften og tilhørende høringsdokumentet i stor 
grad er et forsvarskrift for å sikre at helseopplysinger ikke blir delt, mens vi er opptatt av 
at hensikten var det motsatte. Selve forskriften er også så komplisert at det for en 
helseinstitusjon og en helsearbeider er svært stor risiko for at man ikke klarer å følge 
denne. Resultatet er vi redd blir at man da velger å IKKE dele relevant helseinformasjon 
mellom behandlere av samme pasient.  
 
IKT-Norge/ Norsk eHelseforum er enige i formålet med forskriften men vi er også 
opptatt av at løftet om deling må følges opp med konkrete midler for og praktisk kunne 
implementeres. Verdien av forskriften kan ikke måles i inntekter for helseinstitusjonen,  
og vil dermed falle igjennom når budsjettmessige prioriteringer må gjøres. Det er derfor 
avgjørende at myndighetene følger opp med konkrete midler for å nå sine mål med denne 
forskriften og loven den baseres på. De samfunnsmessige gevinstene og ikke minst de 
helsemessige, vil være store dersom vi får til deling på tvers i norsk helsesektor. 
Forskriften er gledelig i så måte men uten implementering er vi like langt.  
 
Om sertifisering:  
Det er et svært positivt at HOD tar initiativ til å utrede og vurdere tiltak som kan gi 
raskere og større effekt av standardisering og sertifisering i Norge. Det foregår en rivende 
teknologisk utvikling innen helsesektoren i Norge, og det er behov for styrket innsats på 
dette området. 
 
En viktig forutsetning for en velfungerende standard er at den fremkommer ved 
konsensus og i en tillitsbasert prosess sammen med tjenesteyterne og leverandørene innen 
bransjen. Vi er svært opptatt av at man involverer leverandørsiden som vi representerer. 
Vi mener det er svært viktig for standardiseringsarbeidet at leverandørene involveres 
tidlig, og at vi kan være med i både å komme med forslag til standarder og foreslå 
forbedringer i standardene. For at en standard skal kunne utbredes og tas i bruk og gi de 
nytteeffektene man er ute etter, må leverandørene sørge for å implementere støtte for 
dette. Dermed er leverandørene helt sentrale i forhold til dette arbeidet. 
 
Det er også viktig at dette arbeidet er så kostnadseffektivt som mulig slik at vi får en 
bredde og en hastighet I utbredelse som gir både brukere og leverandører reelle gevinster 
I å utarbeide standardene.  
 
IKT-Norge /Norsk eHelseforum vedlegger vår strategi for eHelse i Norge.  
 
Med vennlig hilsen  
IKT-Norge / Norsk eHelseforum  
 
 
Fredrik Syversen (sign.)  
Direktør 


