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Til Legeforeningen      Oslo, 28. februar 2022 

her 

 

 

Høringsuttalelse fra PSL ifh til «Høring av Prinsipper for koblingen mellom Helse 

Norge og andre løsninger i markedet» 

PSL mener de foreliggende prinsippene gir en god retning for videre utvikling av digitale 

helsetjenester til nytte for innbyggere og helsepersonell.  

I denne høringsuttalelsen vil vi innlede med et hovedpoeng: Per i dag har ikke 

avtalespesialister tilgang til Helse Norge. Avtalespesialister står for ca 25% av polikliniske 

legekonsultasjoner i spesialisthelsetjenesten og har utstrakt kommunikasjon med pasienter, 

fastleger og sykehus. Innlemming av avtalespesialister i Helse Norge er avgjørende for at 

spesielt oversiktsprinsippet skal kunne ivaretas både med tanke på timeavtaler og annen 

elektronisk kommunikasjon.  

På vegne av avtalespesialistene vil vi i tillegg komme med følgende kommentarer til 

spørsmålene som er stilt: 

I hvilken grad vil prinsippene gi en forutsigbarhet for deg som høringsinstans med tanke på 

felles utviklingsretning for digitale innbyggertjenester i Norge? 

Spørsmålsstillingen oppleves som uklar. Prinsippene gir signaler om utviklingsretning men 

ikke forutsigbarhet ettersom forutsigbarhet betinger at gjennomføring er mer konkretisert.  

På hvilken måte mener høringsinstansen at god etterlevelse av prinsippene kan oppnås? 

Som nevnt over må avtalespesialistene inkluderes i Helse Norge og dette må gjøres mulig 

uavhengig av lokal EPJ-løsning så lenge EPJ-leverandøren kan levere det som evt trengs av 

tilrettelegging.  

I tillegg til at alle pasientens timeavtaler i det offentlige helsevesen må være samlet i Helse 

Norge, må det legges til rette for digital dialog mellom pasienten og alle involverte 

helseaktører - og mellom helseaktørene. For dialog mellom helseaktører må det finnes andre 

formater enn henvisning/epikrise mellom alle aktuelle kommunikasjonspartnere.   

En mulighet for pårørendetilgang er viktig for å ivareta de som ikke har nødvendig digital 

kompetanse.  

Man må også se på løsninger som ivaretar innbyggere som ikke behersker norsk språk godt 

nok til å greit kunne manøvrere i det digitale landskapet.   
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Et eksempel på at man kan trenge å utvikle dokumenter som kan deles av flere 

aktører/journalsystem er elektronisk svangerskapsjournal. En elektronisk svangerskapsjournal 

der den gravide og alle helseaktører involvert i svangerskapsomsorgen har både lese- og 

skrivetilgang vil kunne gi en betraktelig bedre oversikt og tryggere oppfølging i alle 

svangerskap.  

Nytten av å samle kvalitetssikret helseinformasjon kan være stor og det er viktig at 

innholdsproduksjonen på Helse Norge er kvalitetssikret - både det som er redaksjonelt 

innhold og de linkene til andre kilder som plattformen inkluderer. Det redaksjonelle innholdet 

spesielt vil fremstå med stor autoritet og bør være oppdatert og i tråd med faglige 

retningslinjer osv. Det bør være en plan for innholds leveranse med involvering fra de 

relevante fagmiljøene. Fagmiljøer har fra tidligere erfaring med at man ikke har nådd frem når 

man har henvendt seg pga. det som er oppfattet som feil og mangler ved artikler på Helse 

Norge.   

Hvilke økonomisk-administrative og teknologiske konsekvenser med mer vil prinsippene ha 

for dere som høringsinstans? 

Hvis man får gjennomført oversiktsprinsippet på en fornuftig måte vil det lette og trygge 

kommunikasjon med pasienter og andre helseaktører betraktelig.  

Innenfor de forskjellige spesialitetene er det forskjellige behov mtp hva en EPJ-løsning skal 

ha av funksjonaliteter. En god gjennomføring av de anførte koblingsprinsippene vil for 

avtalespesialister være avhengig at man kan bruke den EPJ som best oppfyller de kliniske 

behovene. Dersom kobling forutsetter ny EPJ vil det kunne medføre økte kostnader og 

betraktelig administrativ arbeidsbyrde. Men også integrasjon av den EPJ som man allerede 

har i bruk, vil kunne medføre kostnader.  

I høringsdokumentet står det i forhold til oversiktsprinsippet at: «Prinsippet vil medføre økte 

kostnader for integrasjon. Helseaktører må kravstille og sikre finansiering av tredjeparts 

integrasjon med Helse Norge.» Avtalespesialister er små selvstendige helseaktører som ikke 

kan stå for dette individuelt og både kravstilling og finansiering av integrasjonsløsninger må 

skje på et annet nivå.   
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