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Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Det vises til forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren.
Formålet med forskriften er å bidra til at bruk av IKT-standarder skal fremme sikker
elektronisk samhandling i og mellom virksomheter og sikre effektiv
informasjonsutveksling. Konkret i dette høringsnotatet 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.

Plikten til elektronisk føring av behandlingsrettet helseregister omfatter alle
virksomheter som fører pasientjournal. Kravet om å bruke standardisert funksjonalitet
ved utveksling av meldinger omfatter ulike virksomheter innen helse- og
omsorgstjenesten, og gjelder blant annet ved sending og mottak av epikriser og
henvisninger, svarrapporter fra laboratorier og radiologitjenester, kommunikasjon
mellom fastlege og pleie - og omsorgstjenesten i kommunen og mellom helse- og
omsorgstjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Innspill
Vestre Viken har på bakgrunn av sin interne høringsprosess noen innspill. Først og
fremst finner vi det svært nyttig med gjennomgående standarder for meldinger og
registre, og vi finner arbeidet har vært nødvendig når samhandling skal fasciliteres
gjennom elektronisk kommunikasjon.

Krav om oppdaterte adresser i helsenett støttes.

Vihar notert oss at forskriftsforslaget omfatter virksomheter som tar i bruk
behandlingsrettet helseregister. Kravene i forskriften vil derfor rette seg mot det enkelte
helseforetak, enkeltpersonforetak, den enkelte kommune og så videre. Departementet
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foreslår en plikt for alle virksomheter om å ta i bruk elektronisk pasientjournalsystem,
men åpner for en tidsbegrenset dispensasjonsadgang

Vi er usikre på om plikten til å føre "elektronisk helseregister" med denne formulering
risikerer en streng tolkning. Vioppfordrer til at forskriften i endelig utforming suppleres
med kommentarer, for å unngå at for eksempel stevneleger eller lagleger for
idrettsklubber risikerer å bli gjenstand for utilsiktet overregulering. Det må være rom
for små løsninger hvor det er uhensiktsmessig med bruk av elektroniske løsninger. Det
er flere eksempler og selvsagt flere yrkesgrupper enn leger, for hvilke dette må
nyanseres.

Alle elektroniske applikasjoner vil før eller siden være utilgjengelige. Det må være
åpning for å ta i bruk ikke-elektroniske backup-systemer, som ikke faller under
definisjon elektronisk helseregister.

I vedlegget til høringsnotatet er i kapittel 6 omtalt økonomiske og administrative
konsekvenser av kravene i forskriften. Disse vurderinger er ufullstendige og ikke
dekkende. Krav til elektroniske samhandling er viktig og innfrielse er forbundet med
betydelig sikrere og kvalitativt bedre kommunikasjon, inkludert en rekke faglige
gevinster. Samtidig - for eksempel når det gjelder elektroniske pleie- og
omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) må en være klar over at tidligere 1-2
papirmeldinger nå erstattes av 8 meldingstyper. Det er ingen tidsbesparelse her, og krav
til applikasjonskvitteringer, oppfølging av arbeidsflyt og ansvar medfører behov for
etablering av driftsmiljøer i større virksomheter - som tilfelle er med helseforetak. Dette
forhold må konsekvensutredes bedre enn i det oversendte materiale og for alle typer
meldinger.

Et annet moment som må utredes nærmere når det gjelder administrative og
økonomiske konsekvenser er krav til samtidighet ved etablering av helseregistre. Mange
brukere, med forskjellige versjoner av programvare fra mange leverandører krever bruk
av spesialiserte IKT-ressurser. I Norge finnes ikke kapasiteten til å kunne løfte dette
"samtidig".
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