
IKT - hvordan sikre trygge tjenester 
 

Hege Gjessing!



IT-utvalget!

•  Kjartan Olafsson, leder 
•  Linn Brandt, nestleder 
•  Morten Laudal 
•  Jan Størmer  
•  Einar Dueland  
•  Petter Hurlen  
•  Odd Bjørn Salte 
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Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 22.1.2013 
!
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«Legeforeningen er enig i målet med meldingen  
  Én innbygger, én journal».  
!
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President Hege Gjessing  
i Stortingshøring 22.01.13!



Hva er dette målet? 
-og hvordan skal vi nå det?!
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Tilgang på nok informasjon til å gi god og trygg 
behandling!

 
«…et system som sikrer at leger og annet 
helsepersonell, på en sikker måte, får tilgang til den 
informasjon de trenger for god og trygg 
pasientbehandling på tvers av organisasjon og 
system». 
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Legeforeningen i 
Stortingshøring 22.01.13!



Hva vil Legeforeningen bidra med?!

-  konstruktiv medspiller 
-  kompetente fagfolk 
-  styrke legenes kompetanse  
-  “vokte” pasientkonfidensialitet og EPJ som klinisk 

verktøy 
-  pådrivere for nasjonal prioritering og finansiering 
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Noen essensielle forutsetninger!

•  Lette å bruke - ta lite tid 
•  Nennsom standardisering 
•  Kvalitet like viktig som kontroll 
•  Beslutningsstøtte 
•  Samstemt terminologi - nasjonal sertifisering?  
•  Avklaringer rundt moderne pasientrolle - TID 
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Bruk fagfolk! -  ikke gå i fellene!!

•  Lytt til erfarne fagfolk  (brukerne) 
 
 

•  «Fellene»: 
- teknologien styrer 
- manglende finansiering 
- nedprioritering av konfidensialitet og personvern 
- nedprioritering av dagens systemer i påvente av nytt 
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Involver leger!!

•  EPJ er et medisinsk verktøy 
- i møtet med den enkelte pasient 
- i samarbeidet om pasienten 

•  God arbeidsflyt må støttes ikke motarbeides av hensyn 
til andre behov (teknologi, administrative behov m.m) 

•  Mange klinikere har kompetanse på IT! 
 

•  Legeforeningen fokuserer på IT og legenes mulighet for 
å bidra på området 
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…for å styrke legenes kompetanse og 
mulighet for å bidra på IT feltet…!

•  Forskning og undervisning  
•  Stillinger for klinisk informatikk  
•  Utdanningsløp 
•  «Kompetansebank» – leger med 'IT-peiling' 
•  IT-seminarer, IT-utvalg, nettverk 
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IT seminar!

•  Legeforeningens IT-seminarer - bred 
representasjon “på tvers” 

•  Eks: Kjernejournal og EPJ funksjonalitet 

•  Neste: vinter 2014 
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Hvordan sikre de beste løsningene!

•  Først beskrive hva som må løses i den kliniske 
hverdag 

•  Spørsmålet om hvordan løsningen er skrudd 
sammen (teknologisk løsning) er underordnet. 
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Statlig ansvar!

Nasjonal IKT-plan 
  
Nasjonal prioritering, koordinering og finansiering 
 
Norge på sisteplass i Norden på investeringer i IKT 
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Personvern!

 
Konfidensialitet i lege- pasientforholdet er like viktig 
 
Nye måter å forvalte konfidensialitet og personvern 
tilpasset en moderne pasientrolle i en ny tid med 
nye muligheter. 
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Pasientsikkerhetsparadokset !

Bedre samhandling i IT- løsningene 
kan bli viktigst for pasientene med størst problem 
med å ta dem i bruk 
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Kjartan Olafsson!

«Stakeholders» ser ting i forskjellig!
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Sykehjemmet, fastlegekontoret, helsestasjonen, sykehuset, sykehusavdelinger !



Vi er med! Vi kan faget og mange av 
oss kommuniserer godt!!
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