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Ref. saksnummer 21/761- Innspill til høring om nasjonal styringsmodell for e-helse
LMI, Legemiddelindustrien, takker for muligheten til å gi innspill til Nasjonal styringsmodell for e-helse.
LMI er en bransjeforening for selskaper som utvikler, produserer og omsetter legemidler til den norske
helsesektoren. Tilgang til norske helsedata er viktig for legemiddelindustrien. Norske helsedata er viktige
for å møte industriens krav til dokumentasjon knyttet til sine produkter, og vil kunne bidra til raskere og
mer lønnsom produktutvikling. Helsedata er viktig for industrien i hele utviklingsløpet, fra å identifisere nye
behandlingsmål, gjennom utviklingsfasen og til oppfølging av behandlingsresultater med legemidlene. God
tilgang til helsedata vil ha stor betydning for evnen til å tiltrekke kliniske studier til Norge. Norske helsedata
har, og vil i økende grad få, betydning for innføring av legemidler i den norske helsetjenesten basert på
samfunnsøkonomiske kriterier.
Til tross for mange gode ambisjoner og mål for e-helseområdet, opplever brukerne og næringslivet at
operasjonaliseringen og gjennomføringshastigheten ikke svarer til forventningene. For helsenæringen
gjelder dette både forutsigbarhet i forhold til markedsmulighetene for løsninger som næringslivet utvikler
og ikke minst tilgangen på helsedata som har gått fra vondt til verre de siste årene.
LMI er derfor positive til en gjennomgang av styringsmodellen slik at gjennomføringsevnen styrkes.
Den nasjonale styringsmodellen for e-helse skal understøtte en e-helseutvikling som må forstås som en
integrert del av helsetjenestens utvikling. Næringslivet sitter samtidig med kompetanse, innsikt og
ressurser knyttet til løsninger og produkter nødvendige for å nå de helsepolitiske målene for utvikling av
pasientbehandlingen og helsetjenesten. Det er derfor viktig at næringslivet, gjennom sine
bransje/landsforeninger, blir inkludert på alle nivåer i styringsmodellen.
Det er viktig med tverrsektorielt sammensatte program- og prosjektstyrer. For å ivareta
gjennomføringsevnen for e-helsestrategien, er det etter LMIs oppfatning avgjørende med gode
rapporteringslinjer mellom de ulike program- og prosjektstyrene og det nasjonale e-helserådet. Det vil sikre
bedre innsikt om operasjonaliseringen av strategien, og bedre styringssignaler og anbefalinger fra ehelserådet.
Vi tar forslaget om en tredelt styringsmodell videreføres til etterretning. LMI er opptatt av at
styringsmodellen ikke må bli for byråkratisk og utflytende. Fordeler/ulemper med en inkluderende og
konsensusdrevet styringsmodell, må veies mot det overordnede behovet om økt gjennomføringsevne.
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