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Høring – Forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 23. mars 22. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 10. mai 22. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

Overlegeforeningen (Of) har gjennomgått høringsbrevet og rapporten «samarbeid med 

næringslivet på̊ e-helseområdet». Of har ikke særskilt erfaring med eller kunnskap om hvordan 

denne type samarbeid best kan ordnes. Of har imidlertid betydelig erfaring med bruk av e-

helseløsninger i spesialisthelsetjenesten, og videre samarbeid med leverandørindustrien. Ofs 

høringsinnspill bygger på dette erfaringsgrunnlaget.  

Etter Ofs erfaring er det viktigste hinderet for utvikling av gode e-helseløsninger ikke 

manglende samarbeid mellom offentlige bestillere og tilbydere, men at en rekke løsninger 

ikke er godt nok tilpasset klinikernes behov. Of oppfatter at sluttbrukerens behov 

vektlegges for lavt ved kartlegging av behov, i anskaffelsene og ved valg av løsninger. 

Dette medfører at en rekke nye løsninger ikke bidrar til at målsetningene nås, og at nye 

e-helseløsninger ofte innebærer økt tidsbruk for sluttbruker. Of vil anmode E-

helsedirektoratet om å vurdere å rette oppmerksomheten mot denne problemstillingen.  

I rapporten gis det en framstilling av at det har vært satset for lite på IKT-løsninger i sektoren. 

Det fremgår at vi i norsk helsesektor satser mer enn i en rekke andre land, men mindre enn i 

andre sektorer, som finanssektoren. Etter Ofs syn er dette en svak begrunnelse for 

konklusjonen om at vi satser for lite. Det er ikke opplagt at satsingen i helt ulike sektorer skal 

være lik. Of savner en framstilling av i hvilken grad vi i norsk helsetjeneste har lykkes med 

digitaliseringen i sektoren sammenlignet med andre land. Rapporten antyder på mange måter 

at vi ikke har kommet langt nok og da indirekte at vi har kommet kortere enn sammenlignbare 

land. Of er ikke kjent med om dette er en riktig framstilling.  

Of anser at det viktigste problemet neppe er nivået på satsing, men at en i for liten grad har 

prioritert satsninger som springer ut av og er tilpasset sluttbrukernes behov. Of vil bemerke at 

funksjonaliteten for sluttbrukerne i mange sammenhenger ikke styrkes ved innføring av nye 

løsninger, men i mange tilfeller svekkes med økt tidsbruk som følge. Innføring av nye 

løsninger begrunnes gjerne med gevinster som det senere ikke viser seg mulig å realisere. 

Interessen for å evaluere effektene av nye løsninger er i liten grad til stede, og ofte har en ikke 
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nullpunktsmålinger som muliggjør dokumentasjon, jfr. at IKT-løsningene ved Sykehuset 

Østfold ikke er evaluert på annen måte enn at sykehuset skårer høyt på leverandørbransjens 

egenutviklede rating.  

Of anser at det er en rekke hensyn som må ivaretas i samarbeidet med private aktører ved 

utvikling av nye e-helseløsninger. Rapporten og forslagene til prinsipper peker på utfordringer 

med lav tillit mellom aktørene og kontraktsformer som ikke er egnet til å oppfylle 

målsetningene innenfor en del områder. Framstillingen er ganske sikkert dekkende for en del 

tilfeller. Of savner imidlertid en beskrivelse av at bestiller og utfører i mange sammenhenger 

har avvikende interesser; bestiller vil gjerne forsøke å begrense omfang og 

investeringskostnader, mens en privat leverandør kan ønske et størst mulig omfang, framtidige 

forpliktelser osv. Dette fremkommer også i rapporten hvor det beskrives at mange leverandører 

betrakter kortsikte relasjoner og kontrakter som et problem mens kommuner og sykehus kan 

oppleve «lock in» ved at de ikke klarer å komme seg ut av en løsning som er valgt. Of anser 

generelt at det er hensiktsmessig med en viss skepsis til leverandørbransjens forslag til 

løsninger, øvrige råd og ønsker for samarbeid, og ser samtidig at kortsiktige kontrakter og 

relasjoner kan være til hinder for utvikling. Of anser at den viktigste forutsetningen for et godt 

samarbeid og at en velger riktig tilnærming på de ulike områdene er at de bestillerne innehar 

tilstrekkelig kunnskap og nødvendig kompetanse.  

Of savner i tilrådningene (og i rapporten) en tydeligere beskrivelse av rollefordelingen mellom 

aktørene basert på hvilke interesser de representerer. Etter Ofs syn må de offentlige 

virksomhetene (bestillerne) innrette virksomheten slik at de er i stand til å vedlikeholde og 

utvikle bestiller-kompetansen over tid. Dette innebærer at bestiller selv må utføre de mest 

sentrale utviklings- og forvaltningsoppgavene knyttet til overordnet arkitektur mv. Etter Ofs 

syn må dette være et grunnleggende prinsipp ved valg av kontraktsform og sourcing-strategi. 

Som følge av dette vil ikke Of ubetinget slutte seg til vurderingen av at «det offentlige skal i 

utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt». Etter Ofs 

syn må hensynet til at bestiller over tid utvikler kompetanse tillegges vesentlig vekt i en slik 

vurdering. Of er også grunnleggende uenig i spådommen framført av enkelte aktører om at 

«sykehusene vil ende opp med å måtte outsource for å komme videre i 

infrastrukturmoderniseringen» og at de «rett og slett ikke selv klarer å bygge nok kompetanse 

til å styre en slik modernisering selv».    

I rapporten trekkes det frem at det norske markedet anses å være vanskelig å komme inn på. 

Det vises til andre land, blant andre Sverige, hvor det er flere bestillere i 

spesialisthelsetjenesten. Få og store aktører kan bidra til et bestiller-monopol som hindrer 

innovasjon. Denne vurderingen deles av Of. Konsolidering i store bestiller-enheter kombinert 

med sterke signaler om standardisering og valg av felles-løsninger lar seg ikke enkelt forene 

med et blomstrende leverandørmarked. De politiske signalene om å satse på helsenæringen 

svekkes ved de samtidige signalene om konsolidering og pålegg om bruk av felles-løsninger. 

På dette feltet er det vanskelig å se for seg at både pose og sekk lar seg fylle. En konsekvens av 

fellesløsninger og standardisering vil nødvendigvis ha følger for knoppskyting og bredde i 

leverandørmarkedet, og kan bidra til å svekke mulighetene for å bygge helsenæringen.  

Of stiller seg ikke bak en oppfatning av at det har vært satset for få ressurser på 

digitalisering av helsefeltet, og kan heller ikke se at rapporten underbygger en slik 

oppfatning. Of anser at det største hinderet for utvikling av gode ikt-løsninger på 

helsefeltet er manglende forankring i den kliniske hverdagen og at det i liten grad er 

interesse for å evaluere effekten av tiltakene en velger å satse på. Of ser at det i mange 



tilfeller kan være lav tillit mellom aktørene, men anser at en viss skepsis i mange tilfeller 

er berettiget. Of anser videre at den viktigste forutsetningen for et godt samarbeid er 

tydelig rollefordeling med tilstrekkelige robuste og kvalifiserte bestillere. Det følger av 

dette at Of mener at offentlige instansers sourcing-strategi må reflektere dette hensynet, 

og at en rekke sentrale oppgaver ikke bør overlates til leverandørene. Of anser at for 

sterk konsolidering av bestillere og standardisering i feltet vil medføre svekket 

innovasjon og manglende vekstmuligheter for deler av bransjen.  
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