
Høringssvarskjema: Nasjonal e-helsestrategi for helse- og 

omsorgssektoren  

Det vedlagte høringsdokumentet oppsummerer fire tema som vi ønsker tilbakemelding på:  

• Strategiens rolle 

• Visjon, overordnende mål og målgrupper 

• Fem prioriterte strategiske mål med målindikatorer 

• Strategisk styring og oppfølging av strategien  

 

Der høringsinstansen har innspill, er det ønskelig med begrunnelse og eventuelt forslag til endringer. 

Merk skjemaet med «Saksnummer 22/414», lagre som PDF og send på e-post til 

postmottak@ehelse.no  

 

Frist: 01.10.2022 

Kryss av for type organisasjon/virksomhet: 

 

☐Statlig etat, ombud eller fagråd 

☐Fylkeskommune/Statsforvalteren 

☐Kommune/KS 

☐RHF/Helseforetak 

☒Fag- og interesseorganisasjoner 

☐Pasient- og brukerorganisasjon 

☐Forskning- og utdanningsorganisasjon 

☐Privatperson 

☐Privat virksomhet/næringsliv 

☐Annen enn nevnt ovenfor 

 

Kontaktinformasjon 

Navn på virksomheten (statlig etat, kommune, privatperson osv.): Norsk Tannpleierforening 

Kontaktperson: Gry Jakhelln 

E-postadresse: gry.jakhelln@tannpleier.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:postmottak@ehelse.no


1) Kan dere stille dere bak de fem strategiske målene, gitt strategiens rolle for å skape en 

felles langsiktig og forutsigbar retning for digitalisering på tvers av aktørene i helse- og 

omsorgssektoren? 

 

☒ Ja, utdyp gjerne  ☐ Nei, utdyp gjerne  ☐ Vet ikke, utdyp gjerne 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 
2) Har dere tilbakemelding på de fem strategiske målene med målindikatorer? 

Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse 

De som ikke er digitale- ikke har mulighet for digital innlogging eller datamaskin/smart telefon 

 

Mål 2: Enklere arbeidshverdag  

Tannpleierforeningen vil komme med et eksempel på en digital tjeneste som ikke fungerer pr. i dag og som 

kan gå utover pasientsikkerheten:  Vestland og Rogaland fylker har pilotert e-resept på vegne av den 

offentlige tannhelsetjenesten. Det viser seg at tannpleieren pr. i dag er avhengig av tannlege for å logge 

seg på og henta oppdatert oversikt over pasienten sine legemidler. NTpF ser at Forskrift om rekvirering og 

utlevering av legemidler fra apotek og Reseptformidler forskrifta, er forskrifter som kan være grunnlag til 

at saken har oppstått.   Tannpleiere må ha den samme digitale tilgang til medikamentbruk hos pasienter 

som tannleger. Avgrenset innsynsrett i pasienters medikamentbruk for tannpleierne kan gå ut over 

pasientsikkerheten da tannpleiere har rett til å bruke adrenalinholdige lokalanestesimidler og rådgir 

pasienter med hensyn til analgetika etter behandling. Begge disse medikamentgruppene kan ha 

interaksjonsproblematikk med pasienters bruk av legemidler mot kardiovaskulær sykdom. Tannpleieren 

jobber i førstelinjetjenesten både i offentlig og privat praksis, og det er behov for tilgang av 

medikamentliste overfor pasienter som skal henvises videre til eks periospesialister, eller ved behandling 

spesielt av gr. c i offentlig sektor.  Ettersom tannpleiere har forskrivningsrett, bør det sikres at tannpleiere 

også har tilgang til digital forskrivingsmodul i EPJ og digital tilgang til oversikt over pasienters 

medikamentbruk. 

 

Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring 

Her må det stilles større krav til EPJ leverandører til tannhelsetjenesten enn det som er tilfellet i dag. 

 

Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling 

For å oppnå dette må tannhelsetjenesten også inkluderes i og få mulighet til digital samhandling med 

øvrige helsetjenester. 

 

Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

3) Har dere tilbakemeldinger på prosessen for hvordan strategien skal følges opp? 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

4) Andre innspill og tilbakemeldinger? 



Norsk Tannpleierforening ser det som naturlig at vi blir inkludert som høringsinstans i fremtidige høringer 

fra Direktoratet for e-helse til helse og omsorgstjenesten da tannpleiere i stor grad sitter i førstelinje i den 

offentlige tannhelsetjenesten i Norge.  

 

 

 

 

 

 


