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          24.august 2022 

 

 

Høring - Nasjonal e-helsestrategi 

Direktoratet for e-helse har sendt på høring forslag til ny nasjonal e-helsestrategi. Den første 

nasjonale e-helsestrategien ble lansert i 2017. Strategien som er foreslått skal gjelde for 

perioden 2023-2030.  

 

Erfaringer fra forrige strategiperiode er at det er vanskelig å spå i fremtiden. Det er vanskelig å 

si at selve strategien har hatt nytte. Det som ble omtalt som «månelandingen» endte med å bli 

avviklet i utredningsfasen, etter at man hadde brukt enorme summer på å utrede noe som svært 

få støttet. Støtten kom primært fra eget embetsverk og politikere. Fagmiljøene utrykte 

underveis stor grad av skepsis. Generelt viste forrige periode oss at det er vanskelig å spå inn i 

IT-fremtiden. Dagens drivere og premisser endrer seg så hurtig. Det vil langt på vei være 

viktigst å peke på retning og ikke så mye på innhold. Myndigheten må i større grad være 

fasilitatorer og lage infrastrukturen slik at andre kan stå for logistikken. Vi har også lært at det 

neppe finnes en løsning for alt, men alt må kunne interagere med hverandre og snakke 

sammen. Samspillet mellom alle aktørene i helsevesenet må fungere sømløst og er aldri 

sterkere enn det svakeste ledd. Myndighetene må jobbe for at det svakeste leddet ikke er svakt, 

men heller det minst sterke. Vi må også passe på at ikke alle må vente på de svake. Det har vist 

seg lenge at både kommunene og helseforetakene er premissgivere for utviklingen. Det må 

skje mer. Enkle funksjonaliteter som innbyggere kjenner godt fra ellers i samfunnet, er mange 

år unna livets rett innen helse-IKT. Slik burde det ikke være. Det bør være rom for å tenke 

enkle løsninger som kan brukes i komplekse sammenhenger.  

 

Vil den nye strategien legge til rette for og gi mulighetene for gode initiativer fra klinikken, 

eller vil også fremtiden oppleves som massiv og tung uten mulighet for grasrota å nå frem? Er 

det fortsatt utvikling gjennom for store prosjekter som skal drive utviklingen fremover, eller vil 

den nye nasjonale strategien klare å gjøre utviklingen iterativ nok? Vil man kunne klare å 

utvikle og gjennomføre ting stegvist nok? 
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Finansieringsmodeller må understøtte bruk av ny teknologi. Norske fastleger må i dag regne 

med å betale selv for å være fremoverlent og ta i bruk ny teknologi, noe som for de fleste vil 

medføre at man må vente til det politisk er besluttet finansiert flere år senere. Under 

koronapandemien så vi evne til å innføre raske incentiver for å ta i bruk og levere tjenester, noe 

som var nyttig for alle parter. Lærdom fra dette i fremtiden vil være avgjørende framover. 

Kanskje bør man se på modellen for EPJ-løftet. EPJ-løftet har skullet ivareta et nedenfra og 

opp- perspektiv, men rammebetingelsen har ikke vært tilstede for å gjennomføre endringer 

som ønsket. Kanskje kan EPJ-løftet revitaliseres basert på pandemierfaringer, og oppnå bedre 

resultater med en mer dynamisk organisering.  

 

Det er beskrevet de overordnede mål for digitaliseringen; 

o kvalitet og sammenheng i tjenesten 

o bærekraftig helse- og omsorgstjeneste 

o innovasjonskraft i sektoren 

Det er vanskelig å være uenig i disse målene. De er gode og beskriver i utgangspunktet en 

retning som vi ønsker og mener er nødvendig. Samtidig vet vi at det er langt fra fine ord til 

riktig handling. Det er vanskelig å etterleve dette i en sektor som er kompleks og på veldig 

ulikt digitalt modningsnivå. Gjennomføringskraft og det å drive frem nye løsninger som kan 

tas i bruk bør være et sentralt fokus. Det har frem til nylig vært mange gode prosjekter som 

ikke har blitt prioritert i påvente av store prosjekter som skulle komme, men som aldri 

kommer, eller som ligger svært langt frem. 

 

Det er satt opp fem mål i strategien som skal utdype de overordnede målene for 

digitaliseringen. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har følgende kommentarer til 

disse:  

 

Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse  

• Digital kompetanse er viktig. Funksjonalitet må være gjenkjennbare løsninger med det 

brukere møter ellers i samfunnet. Helse må ikke utmerke seg med særegne 

funksjonaliteter og måter for bruk. Man må tilstrebe at man ikke overførere mye av den 

tungvinte digitalisering på innsiden av helsevesenet til brukersiden på utsiden. 
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Brukersiden er relativt ny og kan formes fra start. «Innsiden» er kompleks med til dels 

mange gamle systemer, men bør kunne tilpasses en brukervennlig ytre.  

• Helsenorge bør sette seg mål om å være en digital nasjonal leverandør av en rekke 

skjema, kalkulatorer etc. Det kan utvikles an database med slike verktøy som enkelt 

kan aktiveres fra for eksempel fastlegens EPJ, hvorpå pasient kan fylle ut digitalt slik at 

data overføres ferdig utfylt til fastlegens EPJ.  

Mål 2: Enklere arbeidshverdag  

• Triageløsninger må være nyttige og arbeidsbesparende og ikke bare 

informasjonsgenererende. Prosjektet som er satt i gang som pilot nå, har NFA advart 

mot, og mener vi fortsatt har ordene våre i behold i forhold til nytte. Dette er typisk et 

prosjekt som begynner i feil ende med en for detaljert bestilling fra HOD. Deretter 

søker man støtte i klinikken, men lytter ikke til innspill om behov. Per i dag ser det ut 

som et prosjekt som ikke skulle blitt realisert slik det er i dag. Det genererer mye 

informasjon som ikke er nyttig eller ressurs- eller arbeidsbesparende. Slike prosjekter 

må sikte seg inn på å skulle være effektive og gjøre det enklere for både pasient og 

lege. I dag fører det til en mye mer tungvint vei inn til legen for pasient, hvor man må 

fylle ut en rekke informasjonselementer. Informasjon som generes er tidkrevende for 

legen som må ta stilling til den, men hvor innholdet fører klinikeren veldig lite frem i 

den diagnostiske prosessen.  

• Digitalisering gir rom for overfylte notater som dekker behandlers rygg, men som ikke 

øker den reelle pasientsikkerheten. Man må vokte seg for å lage sikkerhetssystemer 

som kamuflerer mer enn de virker. Det blir enda viktigere at det som er klinisk nyttig 

får plass, og at det som er mulig, men mindre nyttig, blir tatt bort fra arbeidsflaten. En 

av de største utfordringene for fastlegene i dag er den enorme informasjonstrømmen 

som blir mulig med digitaliseringen. Potensialet er i utgangspunktet nesten ubegrenset, 

og systemer og strukturer som utvikles fremover må ta dette aspektet til nøye 

overveielse. 

• Vi mener at en optimalisering av søkefunksjon og automatisert koding innad i 

klassifikasjonssystemet og i den elektroniske pasientjournalen (EPJ) er av høyeste 

viktighet for at systemet skal oppleves relevant og for at det skal bidra til en god 

arbeidshverdag. En annen viktig funksjon som må på plass er automatisk koding av 

sykdomsdiagnoser og intervensjoner gitt i spesialisthelsetjenesten direkte til pasientens 
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EPJ hos fastlegen. På denne måten kan pasientenes «problemlister» bli komplette og 

oversiktlige, noe som vil bidra til bedre pasientsikkerhet og flyt i arbeidshverdagen hos 

fastlegen. 

Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring  

• Data til forskning og styring kan være nyttig. Gjenbruk er kanskje enda mer nyttig. 

Samtidig er det viktig at man selekterer hva man trenger og hva som ikke er nyttig. Det 

kan genereres mye data og målinger som stort sett er pseudomål. Alt som kan måles, 

skal ikke måles.  

• Datatilfangst fra primærhelsetjenesten er av dårlig kvalitet. Mye hentes ut fra registre 

som det kodes manuelt inn i. Kodingen kan til dels påvirkes av ytre rammebetingelser. 

Systemer som Praksisnett o.l. har en god grunntanke, men har støtt på problemer med 

teknologien som gjør at arbeid fortsatt gjenstår. Det bør jobbes videre med å kunne 

høste data automatisk i bakgrunnen og utvikle teknologi som klarer dette med dagens 

skybaserte GDPR-systemer. 

Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling  

• Får vi «information overload» med økt digital samhandling? Hvordan få den 

informasjonen man skal ha, samtidig som man kan finne den informasjonen man 

eventuelt trenger? 

• Nasjonale felleskomponenter må være gode og kunne brukes mot ulike systemer. De 

må være hurtige og fungere til formålet. Nasjonale felleskomponenter på være 

brukervennlig fra helsetjenestene sin side også. Mulighet for å individualisere innen 

rimelighetens grenser bør kunne gjøres på helsenorge.no 

• Personvern, databehandler og regelverk knyttet til disse områdene, gjør ofte 

samhandling og bruk av gode fellesløsninger vanskelig. Mange gode prosjekter 

strander i juridiske betraktninger mellom involverte parter. Det bør i større grad være et 

myndighetsansvar å ta et sektoroverripende ansvar i slike sammenhenger 

Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft 

• Den tidligere nasjonale e-helsemodellen bar preg av uklare og uoversiktlige 

beslutningslinjer. Følgelig har det dessverre skjedd mindre utvikling enn man kunne 
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ønske seg. Hvorvidt dagens modell fungerer bedre, er uvisst. Utvikling innen e-helse 

må ha en langt bedre kontakt med fagfeltet de skal levere tjenester til enn det som har 

vært til nå. Avstanden med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse er påtagelig 

stor og det er uklart om fortsatt deling er formålstjenlig. Klinikerinvolvering må være 

tung. Vi ser at den iterative utvikling i raskt tempo på etterspurte løsninger fra sektoren 

ble levert effektiv og godt under pandemien. Lærdom for å videreutvikle dette på en 

bærekraftig måte i fremtiden vil være viktig. Helsefellesskap nevnes som en viktig 

aktør i sektoren, men fra fastlegesiden er det mer usikkert. Oppbygging og funksjon av 

helsefelleskapene er svært ulik og innehar ikke en gitt universell struktur som gjør at 

det er naturlig å se denne konstellasjonen som en viktig arena i utviklingen per nå. 

Skulle det vise seg at helsefelleskapene får en god og sentral rolle, endrer selvfølgelig 

dette seg, men per nå må man sikte seg inn på andre arenaer for å skape en god 

utvikling. Det er nok også behov for kliniker med god forankring i klinisk virke, men 

med kompetanse for innovasjon og it-utvikling. Legeforeningen har lenge jobbet for at 

det utvikles utdanning og stillinger for klinisk informatikk. Vi tror dette vil være nyttig. 

• Det må foreligge god statlig finansiering av alle nasjonale løsninger og 

felleskomponenter. Det må foreligge god drift. Support og støtte må hensynta at det 

finnes mange små virksomheter i nettverket og som ikke er i stand til å snakke samme 

språk som IT-arkitekter eller ha kunnskapen som store IT-avdelinger har. Det er 

tilretteleggers plikt å tilpasse seg denne virkeligheten. Så lenge man legger opp til en 

strategi med mye statlige felleskomponenter, etablerer man et statlig monopol som 

forplikter, både funksjonelt, sikkerhetsmessig og finansielt. 

Målindikatorer: 

 

Målindikator 1.1. Bruk av tjenester på Helsenorge som innebærer medvirkning 

• Hvorfor måler man ikke begge brukersidene? Helsepersonell som skal bruke dette som 

sitt viktigste verktøy ut mot pasientenes digitale kontaktpunkt må bli tatt på alvor. Så 

lenge man skal jobbe frem helsenorge.no som en felles inngang til digitale 

helsetjenester medfører det en forpliktelse for myndighetene å levere verktøy som 

klinikere kan bruke. I dag har man for eksempel nesten ikke mulighet til å legge ut 

konkrete meldinger til pasienter. Ett eksempel er ved ferieavvikling hvor mange 

legekontor ønsker å skru av mulighet for e-konsultasjon. Pasientene får ikke melding 
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om dette når de forsøker å kontakte legen på helsenorge, og tror at det er noe feil med 

tjenesten. Dette fører til at mange henvendelser rutes inn til legekontoret på feilaktige 

måter og skaper merarbeid. Dette illustrerer at de enkle tingene alltid må være med, 

selv om man tenker store tanker. Visjon må i langt sterkere grad ta innover seg at det 

skal leveres verktøy som helsepersonell skal bruke ut mot pasientene, disse verktøyene 

er avgjørende for hvor gode løsninger man klarer å få befolkningen til å bruke. Først 

må man sikre at det leveres gode løsninger som kan brukes formålstjenlig i 

helsetjenesten, deretter kan den tas i bruk og brukes i stor utstrekning. 

Målindikator 1.3 og 1.4 

• Det som nevnes her virker som gode indikatorer. Det er gledelig. Vi opplever at 

velferdsteknologi i mange sammenhenger blir fremsnakket som et paradigmeskifte. 

Realiteten etter mange års forsøk er at man fortsatt ikke viser noe helse- eller 

samfunnsøkonomisk nytte. Det er viktig å være fremoverlent og innovativ, men 

samtidig må det i sterkere grad lyttes til fagmiljøer med kompetanse til å si noe om 

verdi av tiltak og nytte i klinisk hverdag. Kampen om helsekronene strammes til og blir 

tydeligere med den demografiske utviklingen. Tiltak som ikke kan vise til nytte må i 

sterkere grad avvikles og ikke testes ut i mange omganger til høy økonomisk kostnad. 
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