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Høringssvar på høring av forslag til forskrift om IKT – standarder i helse- og omsorgssektoren 
 
Norges Optikerforbund takker for å få være en del av denne høringen. Høringens intensjoner vil være 
viktige i forhold til å forme fremtidens helsevesen. I hovedsak er Norges Optikerforbund positive til 
forslagene i høringen. Våre medlemmer, som alle er offentlig autoriserte optikere, vil berøres direkte 
av høringens intensjoner. 
 
I et ønske om å kunne skape et robust helsevesen som kan møte fremtidige utfordringer synes det 
naturlig å innføre en plikt til elektronisk føring av behandlingsrettede helseregistre. At disse skal 
kunne kommunisere med hverandre er selvsagt. Oppdatert adresse i Norsk Helsenett SF er en 
naturlig konsekvens av dette. 
 
Skal pasientinformasjon kunne overføres på en god måte mellom ulike deler av helsevesenet vil en 
sikker ID på informasjonen være nødvendig. 
 
Vi tror det vil være de store helseforetakene som drar størst nytte av forslagene i høringen. Hos disse 
ligger det trolig betydelig nytteverdi blant annet innen effektiv og forbedret pasientbehandling samt 
ønske om reduserte kostnader. For mindre enheter vil omleggingen som det legges opp til kunne 
oppleves ressurskrevende både i forhold til å innhente ny teknologi, rent økonomiske og 
opplæringsmessig. I små enheter vil trolig ikke den rene effektiviseringseffekten være like tydelig 
som hos store enheter. 
 
Tidsfaktorene som anslås i høringen virker ambisiøse i forhold til gjennomføring. En slik omfattende 
samkjøring av helsevesenet vil ta tid. For å gjøre innføringen enklest mulig, og derved spare tid, bør 
myndighetenes ønsker og krav være tydelige. Sett i forhold til dagens store mangfold innen ulike IKT-
systemer i helsevesenet, har ikke ønsket om et samkommuniserende helsevesen kommet godt nok 
frem. 
 
Myndighetene må arbeide aktivt for at Norsk Helsenett SF tilbyr varer og tjenester til en kvalitet og 
pris som gjør at alle aktører i helsevesenet ser det formålstjenlig å knytte seg opp mot det. 
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