10.20 Faggruppe for persontilpasset medisin og digital helse
Medlemmer: Henrik Vogt, Andreas Saxlund Pahle, Linn Getz og Bjørn
Hofmann.
Faggruppen har ikke hatt noen formelle styremøter, men en rekke digitale
kontakter.
Det er opprettet en facebook-side som jevnlig oppdateres. Det er opprettet
en Twitter-konto som ikke har vært brukt.
Møter:
På oppdrag fra Helsedirektoratet var fagruppen først invitert til et
orienteringsmøte om digitale selvtester. På bakgrunn av dette ble vi invitert til
å innlede i Prioriteringsrådet om NFAs syn på dette temaet.
På oppdrag fra Teknologirådet innledet vi om digitaliseringen av helsevesenet
før vi deltok i en debatt om det samme teamet.
Vi var deltakende i den allmennmedisinske tenketanken – hvor blant annet
digitaliseringen av mennesket og helsevesenet ble diskutert.
Faggruppen presenterte seg på NFAs landstyremøte i Tromsø.
Foredrag:
Etter invitasjon fra HELSAM, holdt vi foredrag på ”Januarseminaret” for lektorer
i allmennmedisin ved UiO om temaet digitalisering av helsevesenet.
Vi holdt foredraget ”Digitale Ville Vesten” på E-Helse-konferansen 2017.
Faggruppa holdt foredrag om blant annet digitaliseringen av helsevesenet
og persontilpasset medisin på Nordic Risk Group.
Yngre legers forening inviterte oss til å holde foredrag om digitaliseringen av
helsevesenet på deres årskonferanse, som i 2017 ble avholdt med
overlegeforeningen.
Vogt var i oktober invitert speaker på EHiN 2017 hvor han snakket om digital
helse og overdiagnostikk.
Kronikker:
Faggruppas mål har vært å være synlig i media. I 2017 hadde vi flere
kronikker på trykk i nasjonale og svenske aviser i tillegg til intervjuer.

1. Intervju i Dagens Næringsliv ”Slik kan legebesøk bli i fremtiden”. Dette
skapte debatt hvor leder i Teknologirådet Tore Tennøe svarte oss.
2. Kronikk i Dagens Næringsliv: ”Ukritisk Teknologiråd om digital helse”,
var et tilsvar til Tennøe og Teknologirådet.
3. Kronikk i Aftenposten: ”Støre og den magiske drømmefabrikken”, en
kronikk om Gahr Støres ukritiske visjoner for det digitale helsevesenet.
4. Kronikk I Tidskriftet for Norsk legeforening ”Evig liv som medisinsk mål”
5. Kronikk i Svenska Dagbladet ”Aningsløst om digital teknik i vården”,
skrevet med våre svenske kollegaer Johannson og Hultberg. Kronikken
førte til en stor debatt om digitaliseringen av sjukvården i Sverige, hvor
blant annet helseminsteren svarte, og vi fulgte opp med motsvar.
Høringsuttalelser:
Faggruppen var delaktig i høringsuttalelsen om Helsedatautvalget.

