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Høring – Norsk Helsenett SF strategi 2026 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 6. mai 2020 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 19. mai 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Generelt mener Of at Norsk Helsenett (NHN) sitt notat til strategi 2026 fremstår som for 

forretningsmessig i innhold og lite relevant for den utviklingen vi trenger for IKT løsninger i 

sykehusene.  

 

I perioden 2014-2020 som NHN beskriver som sentral for utvikling av sin virksomhetsstrategi, 

er det særlig innføring av en rekke kliniske IKT systemer i sykehussektoren med manglende 

brukervennlighet og svak integrasjon mellom systemer, som har preget legers brukererfaring 

med e-helse løsninger i sykehus. Mange av disse systemene, kanskje med unntak av digitale 

løsninger for radiologi, har vist seg å bli «tidstyver» i travle kliniske hverdager med liten evne 

til å forenkle pasientbehandling eller forbedre pasientsikkerhet. 

 

Of oppfatter strategien til NHN, med økende sentralisering, voksende helseforvaltning og økt 

avstand til viktige brukere som leger og pasienter, som en utvikling som sannsynligvis ikke vil 

bedre pasientforløpene eller bedre hverdagen til leger i sykehus. Vi opplever at strateginotatet 

ikke tar inn over seg de formidable utfordringene som kjennetegner dagens IKT systemer i 

sykehusene eller utviklingen av disse tjenestene fremover. 

 

Of mener en sentral motivasjon i utvikling av e-helse tjenester må være å forenkle og forbedre 

pasientbehandling i sykehus. Når helsepersonell som sentrale brukere av e-helse løsninger ikke 

er nevnt som en grunnleggende faktor i NHN sin utvikling av strategi som tjenesteleverandør, 

og når NHN heller ikke har redegjort for hvordan man skal forankre og involvere utviklingen 

av e-helse løsninger hos leger og pasienter, fremstår motivasjonen for en ytterligere 

sentralisering av disse tjenestene og oppbygning av helseforvaltning som uklar. Of mener at 

pasientnær utvikling av IKT tjenester i samarbeid med klinisk helsepersonell som kjenner 

arbeidshverdagen på sykehus godt, ville vært en bedre tilnærming.  

 

Of savner også en beskrivelse av en aktuelle referansegrupper, for eksempel klinisk fagråd 

IKT, som kan bidra med verdifull innsikt i utvikling av nødvendige e-helse løsninger. Vi 



savner også en beskrivelse av økonomisk gevinstrealisering ved ytterligere sentralisering av e-

helse tjenestene, med samsvarende risikovurderinger, sett i lys av at dette feltet allerede er 

svært resurskrevende innenfor budsjettrammene allokert til helseforetakene.  

 

Til slutt, med NHN sine kontorer i alle de fire største byene i Norge, fremstår det som uklart 

for oss hvorfor det også skal opprettes ett kontor på Svalbard, og hvilken tilleggsgevinst man 

forventer det vil gi for utvikling, drift og forvaltning av sentrale e-helse tjenester til 

helsesektoren. 
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