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Høring - Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 20.1.2017.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på e-post.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Of støtter intensjonen om at man lager en nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan, men det er 

nærmest umulig å utarbeide et godt høringssvar med forslag til endringer med så korte 

tidsfrister. 

 

Det er viktig at brukere av dokumentet blir involvert tidlig for å kunne komme med innspill på 

hva som er viktig for klinikerne. En hindrer på den måten mye dobbeltarbeid og letter 

implementeringen. Dokumentet er ambisiøst med mange konkrete mål, men vi stiller spørsmål 

ved om det er realistisk å nå disse målene i løpet av knappe tre år. 

 

Videre anføres det at Norge er det landet i verden som bruker mest ressurser på helsetjenester, 

og at behovet for helsetjenester vil øke på grunn av en aldrende befolkning. Vi er enige i at 

man må innrette helse- og omsorgstjenesten på en bærekraftig måte og at e-helsetjenester er en 

viktig faktor i dette arbeidet, men det er vanskelig å tro at det kan la seg gjennomføre uten en 

ekstra finansiering. Det kan ikke forventes at helse- og omsorgstjenesten skal klare det ved 

omprioriteringer og kutt i en allerede svært presset driftssituasjon både i 

kommunehelsetjenesten og i sykehusene. De siste 10 årene har investeringer i helsesektoren 

falt, og tall fra OECD viser at vi ligger midt på treet når det gjelder helseutgifter som andel av 

BNP. Det er derfor urealistisk at man skal nå målene i denne handlingsplanen uten ekstra 

finansiering. 
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