
 

 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 

Høringsuttalelse: «Forslag til forskrift om IKT- standarder I helse- og 

omsorgssektoren» 

 

Norsk Kiropraktorforening (NKF) har mottatt overnevnte høringsnotat fra 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forslag til forskrift om 
standardisering av IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren. NKF takker for 
muligheten til å avgi høringssvar. 
 
Formålet med forslaget er å fremme sikker elektronisk samhandling mellom 
virksomheter i helse- og omsorgssektoren.  
 
Konkret foreslås: 

• Plikt til elektronisk føring av behandlingsrettet helseregister. 
• Plikt til bruk av standardisert meldingsutveksling, som omfatter 19 ulike 

meldingsstandarder og ett rammekrav. 
• Krav om at virksomheter som er tilknyttet helsenettet ved avtale med 

Norsk Helsenett SF til enhver tid skal ha oppdatert elektronisk adresse i 
Adresseregisteret.  

 
NKF stiller seg positive til forslaget i høringsnotatet og departementets 
intensjoner om IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren. Høringssvaret 
inneholder generelle betraktninger til den foreslåtte forskriften og kommentarer 
til enkelte deler av notatet.  
 
Generelle betraktninger  

 

Forslaget fordrer, i tråd med myndighetenes overordnede mål om elektronisk 
samhandling i helse- og omsorgssektoren, at all elektronisk kommunikasjon skal 
foregå på én felles plattform; helsenettet.  
I dag er andelen kiropraktorer som er tilknyttet Norsk Helsenett SF (NHN) lav, 
og til tross for positive erfaringer fra tidligere prosjekter (jf. ELIN-B) er det vært 
få som benytter seg av elektronisk meldingsutveksling. Årsaken til dette er 
kompliserte etableringsprosesser og uforholdsmessig høye kostnader knyttet til 
anskaffelse av programvare. NKF er av den oppfatning at myndighetene i langt 
større grad bør legge til rette for at den enkelte kiropraktor kan tilknytte seg 
NHN, som er en forutsetning for å kunne etterleve kravene i høringsnotatet. 
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Konkret mener NKF at myndighetene bør ta hele eller deler av kostnaden knyttet 
til elektronisk meldingsutveksling via helsenettet og at plikt om krav til 
programvare flyttes fra helsepersonell til programvareleverandør.  
Det må derfor skapes gode forutsetninger og tilrettelegges i langt større grad for 
elektronisk samhandling gjennom et inkluderende helsenett hvor høye 
kostnader og urimelige krav til programvare for den enkelte helsepersonell ikke 
lenger er til hinder for sikker og effektiv kommunikasjon.   
 
Krav om elektronisk behandling av helseopplysninger  

 

Høringsnotatet foreslår at behandlingsrettet helseregister skal føres elektronisk. 
Det er grunn til å anta at så godt som alle landets kiropraktorer fører elektronisk 
pasientjournal og at et slikt krav i liten grad vil by på endringer for våre 
medlemmer. Dersom det eksisterer yrkesaktive kiropraktorer som fremdeles 
fører papirbasert pasientjournal bør disse falle under unntaksbestemmelsen jf. 
punkt 5.6 da det antas at disse er eldre kiropraktorer med kort gjenværende 
yrkeskarriere.    
 
Et begrenset antall av landets kiropraktorer utfører analoge 
røntgenundersøkelser med manuell lagring av røntgenbilder. Disse bør også 
kunne omfattes av overnevnte unntaksbestemmelse da anskaffelse av digital 
maskinpark er dyrt og vil ha store økonomiske konsekvenser for den enkelte 
kiropraktor.  
 
NKF er enige med departementet om at virksomheter som er tilknyttet 
helsenettet ved avtale med Norsk Helsenett SF (NHN) skal ha oppdatert 
elektronisk adresse i Adresseregisteret. Det synes formålstjenlig å implementere 
en varslingsfunksjon som ved jevne mellomrom ber databehandlingsansvarlig 
bekrefte at opplysningene i Adresseregisteret er korrekte.   
 
Krav til funksjonalitet i programvare i IKT-systemer 

 

Høringsnotatet er uklart formulert og virker lite gjennomtenkt i sine vurderinger 
rundt elektronisk meldingsutveksling og innføring av krav til programvare. Det 
påpekes i notatet at det vil være viktig at kravene stilles samtidig for 
virksomhetsgrupper som skal kommunisere seg imellom. Grunnen til dette er at 
en da vil unngå at det oppstår situasjoner der kun en av aktørene kan 
sende/motta informasjon fordi kommunikasjonspartneren ennå ikke er klar.  
NKF oppfatter det likevel slik at høringsnotatet legger opp til nettopp dette ved å 
unnlate å inkludere relevante samhandlingsparter i forskriftens virkeområde.  
 
Kiropraktorer har et stort behov for å kommunisere med andre deler av helse- 
og omsorgstjenesten. Kiropraktorenes samhandlingsakse omfatter fastleger, 
sykehus/spesialisthelsetjeneste, røntgeninstitutter, fysioterapeuter, NAV og 
HELFO.  
Sikker og effektiv informasjonsutveksling danner forutsetningen for gode 
pasientforløp, også hos kiropraktorer.  
Ved å innføre krav til standarder for elektronisk samhandling til kun deler av 
helse og omsorgstjenesten risikerer man å komplisere kommunikasjon mellom 



helsepersonell både innenfor og utenfor forskriftens virkeområde. Når én part er 
pålagt å bruke elektronisk meldingsutveksling (og dertil hørende krav til 
standarder), mens den andre ikke har (eller er pålagt å bruke) programvare for 
dette oppstår lett problemer. NKF mener derfor at kravene bør innføres parallelt 
for helsepersonell og aktører innenfor disses naturlige samhandlingsakser.  
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Med vennlig hilsen  

 
Jakob Lothe  
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