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Høring - Videreutvikling av nasjonal styringsmodell for e-helse
Digitalisering av helsesektoren er et stort prosjekt som trenger et godt samspill mellom offentlig og privat
sektor. I Helsenæringsmeldingen som et samlet Storting stilte seg bak, legges det stor vekt på dette.
IKT-Norge mener det er bra med en tydelig retning i utviklingen av helsesektoren som også skaper
forutsigbarhet for eHelse-næringen. Èn for sterk offentlig makedsaktør vil være et hinder for at norske og
utenlandske aktører vil investere i utvikling av løsninger, noe det er sterkt behov for. Det må derfor legges
til rette for at mange ulike aktører kan levere på de statlige rammebetingelsene myndighetene velger.
Klare krav til standarder vil gi både et enhetlig tjenestetilbud og samtidig sikre innovative og gode
løsninger. Rammer og føringer for bruk av data men fleksibilitet ift valg av leverandører er nøkkelen. Dette
må kombineres.

Styring
IKT-Norge mener at det er bra at Direktoratet for e-helse får bedre styring på enkelte områder.
Spørsmålet er hvordan dette operasjonaliseres. Et direktoratet bør kunne stille krav til systemer,
grensesnitt og funksjonalitet, og på denne måten forenkle standardiseringsarbeidet og legge til rette for
bedre interoperabilitet.
Digitalisering av helsesektoren er et stort prosjekt som trenger et godt samspill mellom offentlig og privat.
I Helsenæringsmeldingen legges det også vekt på godt samarbeid mellom offentlig og privat.
E-helseloven nevner også samarbeid med leverandører, men i tilbakemeldingen vi får fra næringen er det
mange som mener at den nye loven gjør det motsatte.
IKT-Norge mener at det er bra med en tydelig retning i utvikling, som skaper forutsigbarhet for næringen.
Samtidig vil én for sterk offentlig aktør være en hindring for mange norske og utenlandske aktører å bruke
ressurser på utvikling av løsninger, hvis veien inn i markedet blir for vanskelig. Det må legges til rette for
at mange kan levere på de statlige rammebetingelsene myndighetene velger. Klare krav til standarder vil
gi både et enhetlig tjenestetilbud og samtidig sikre innovative og gode løsninger. Rammer og føringer for
bruk av data men fleksibilitet ift valg av levrandører er nøkkelen. Dette må kombineres.

IKT-Norge ønsker en samarbeidsmodell for fremtiden der private aktører i større grad er med å
bestemme veien fremover, og kan bringe inn kompetanse på viktige områder som AI, sikkerhet, design,
dataflyt, persontilpasset medisin, innbyggertjenester og generell håndtering av et datadrevet helsesystem.
Konkret:
● Næringen må ha en aktiv stemme inn i prosessen enten som deltaker, observatør eller fast
høringspartner i prioritert rekkefølge.
● Transparens og forutsigbarhet vil understøtte modellen og gi næringen muligheten til å levere
bedre nå beslutninger taes.
● Tydelige og gode referater MÅ skrives og tilgjengeliggjøres innen rimelig tid
Avlsutningsvis:
IKT-Norge ønsker en samarbeidsmodell for fremtiden der private aktører i større grad er med å
bestemme veien fremover, og kan bringe inn sin kompetanse på viktige områder som kunstig intelligens,
sikkerhet, design, dataflyt, persontilpasset medisin, innbyggertjenester og generell håndtering av et
datadrevet helsesystem til det beste for våre innbyggere og norsk helsesektor.
Om IKT-Norge:
IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon og organiserer Norsk forum for eHelse. Den 18.
november 2008 samlet et 30 talls aktører (i dag over 150) innen helse og IKT seg i IKT-Norge for å ha en
felles ramme for arbeidet med helse og IKT. Vi ønsker i størst mulig grad samarbeid og gjensidig
utveksling av informasjon med alle. Vi ønsker å sikre det norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik
at vi kan understøtte alle tiltak som gjøres for å forbedre norsk helsevesen. IKT-Norges arbeid har særlig
ha fokus på:
●
●
●
●
●

Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen
Øke forståelse for - og brukervennlighet av IKT i helsevesenet
Bidra til at standardarbeidet innen helse og IKT gir de beste løsningene for helsevesenet og for
næringslivet
Være en høringspart i det offentliges utvikling av helse
Bidra til seminarer og konferanser innen helse og IKT
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