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Til Legeforeningen      Oslo, 8. juli 2021 

her 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar – Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-

standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-

helseløsninger 
 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen 

 Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring 

av og betaling for nasjonale e-helseløsninger. 

Høringen gjelder forslag til endringer i pasientjournalloven §§ 8 og 21 og forskrift om IKT-

standarder i helse- og omsorgstjenesten med nye §§ 9 til 19. 

For avtalespesialistene er det to forhold som må avklares og som ønskes belyst:  

 

• Om det er hensiktsmessig å pålegge avtalespesialistene plikt til å gjøre kjernejournal 

tilgjengelig fra virksomheten allerede fra 1. januar 2022. (Høringsnotatets punkt 

4.3.2). 

• Departementet foreslår at helseforetak, legevakt, fastleger samt apotek og bandasjist 

pålegges å ta i bruk og gjøre tilgjengelig e-resept i virksomhetene fra 1. januar 2022. 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om denne plikten også bør omfatte 

bl.a. private sykehus og avtalespesialister, og om det ligger til rette for innføring av 

plikt om tilgjengeliggjøring fra 1. januar 2022. (Høringsnotatets punkt 4.3.3) 

E-resept er et viktig kvalitetsforbedrende tiltak og nyttig for pasientene. Nasjonal 

kjernejournal er viktig for økt pasientsikkerhet. 

  

PSL støtter forslaget om at avtalespesialistene pålegges å ta i bruk E-resept, det samme med 

kjernejournal, men at integrasjonen med kjernejournal må være på plass i alle aktuelle 

journalsystemer før det kan settes en konkret frist for å ta i bruk løsningen. 
 

 

 

 



 

Praktiserende spesialisters landsforening •  Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo Besøksadresse: Legenes hus • Akersgt. 2  
Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 91 50 •  Bankgiro 5074.09.95615 

 

 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 

 

 

Utarbeidet av Bente Øvensen, styremedlem i PSL. 


