Høringssvar Nasjonal e-helsestrategi
Forslaget til Nasjonal e-helsestrategi gir viktige holdepunkter for videre digitalisering av
helsesektoren. Det er ønskelig med en god samordning av innsatsen i helse helsesektoren
innenfor e-helse. Slik strategien foreligger nå, virker det noe sprikende med svært mange
innsatspunkter under hver hovedmålsetning. I tillegg er det ofte uklart hvilket
beslutningsnivå eller aktør i helsesektoren det vises til. Vi anbefaler derfor at strategien
gjennomgås nærmere for å gjøre den enklere og mer målrettet. Fagforbundet ønsker derfor
tettere involvering i prosessen med å utforme strategien, utover den nærværende høringen.
Det legges vekt på involvering av brukerorganisasjoner i strategien, men vi saver mer
vektleggelse av involvering av ansatte i helsesektoren. Det bør også framgå av strategien
hvordan ansatte på den enkelte arbeidsplass skal involveres i anskaffelse eller
egenutvikling av e-helseløsninger. Det er videre viktig at helsepersonell ikke overbelastes
når det skal opprettes strukturerte data. I dag må ofte samme informasjon tastes inn
manuelt i flere forskjellige løsninger jf. mål 2 «Enklere arbeidshverdag». For å løse dette
problemet må det kliniske personellet involveres i design av løsningene, og få deltatt på
utformingene av integreringene som skjer mellom hvert enkelt system. Som sagt finnes det
i dagens helsesektor svært mange forskjellige systemer som ikke utveksler informasjon
med hverandre. Etter vårt syn er det bruk av det private leverandørmarkedet som er
hovedårsaken til dette. Det finnes per i dag få insentiver for å bygge broer mellom
systemer for de private leverandørene og det gir en rekke negative effekter. Vi viser for
øvrig til vårt høringssvar til Direktoratet for e-helse knyttet til bruk av det private
leverandørmarkedet tidligere i år.
Prosjektet Felles kommunal journal, som involverer Norsk Helsenett tett, er etter vårt syn
et godt utgangspunkt for videre digitalisering av den kommunale helsetjenesten. Dette må
harmoneres med strategien. Vi mener at et nytt punkt om personvern og IKT-sikkerhet bør
prioriteres i strategien. Sikkerhet for pasientopplysninger er så sentralt at det bør utheves
som et enkelt punkt i strategien. I dag er sikkerhetstenkning integrert i alt IT-arbeid og er
av selvstendig strategisk betydning.
Vi ser fram til et konstruktivt arbeid videre med Nasjonal e-helsestrategi.
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