Høring: Prinsipper for koblingen mellom Helsenorge
og andre løsninger i markedet
Kapittel 3 inneholder anbefaling om fire prinsipper. Direktoratet for e-helse ønsker
tilbakemelding på kapittelet i sin helhet og på kravene som ligger til hvert prinsipp.
Direktoratet ønsker også tilbakemelding på hvordan prinsippene kan bidra til bedre
forutsigbarhet, hvordan oppnå god etterlevelse, og konsekvens for aktøren.
Der høringsinstansen har innspill, er det ønskelig med kort begrunnelse og eventuelt
forslag til endringer.
Skjemaet sendes til postmottak@ehelse.no og merkes med saksnummer 22/42.
Frist: 01.03.2022

Skriv inn din e-postadresse:

1) Høringen kommer fra
☐Statlig etat, ombud eller fagråd
☐Fylkeskommune/Statsforvalteren
☒Kommune
☐Helseforetak/RHF
☐Fag- og interesseforening
☐Universitet/høyskole/kompetansesenter
☐Frivillig brukerorganisasjon
☐Privatperson
☐Annen enn nevnt ovenfor (angis i neste spørsmål)
2) Kontaktinformasjon
Avsender på høringen (hvilken statlig etat, kommune, privatperson osv.) Bergen kommune
Navn på den personen som har besvart på høringen Phu Martin Tran
3) Tilbakemelding på Oversiktprinsippet
4) Tilbakemelding på Personvernprinsippet
5) Tilbakemelding på Verktøyprinsippet
-

6) Tilbakemelding på Informasjonsprinsippet
1) I hvilken grad vil prinsippene gi en forutsigbarhet for deg som høringsinstans med
tanke på felles utviklingsretning for digitale innbyggertjenester i Norge?

Bergen kommune mener disse overordnede prinsippene gir en forutsigbarhet med
tanke på felles utviklingsretning fremover. Som notatet påpeker vil dette kunne
bidra til bedre rolleforståelse, samarbeidskultur og tillit mellom partene. Bergen
kommune kan ved behov bruke dette som underlag i dialog med
samarbeidspartnere som leverandører med flere for å oppnå felles forståelse og
mål
1) På hvilken måte mener høringsinstansen at god etterlevelse av prinsippene kan
oppnås?

God etterlevelse av prinsippene kan oppnås ved god nasjonal forankring av
prinsippene og anvendelse av dem. Rent praktisk kan man for eksempel
innarbeide operasjonaliseringer av prinsippene i en nasjonal sjekkliste som kan
benyttes i bla. anskaffelser og funksjonelle utvidelser av digitale innbyggertjenester.

1) Hvilke økonomisk-administrative og teknologiske konsekvenser med mer vil
prinsippene ha for dere som høringsinstans?

Prinsippene vil kunne medføre aktiviteter som har som konsekvens store,
uforutsigbare drifts- og investeringskostnader med tanke på tilpasning av
eksisterende systemer, restrukturering av data og omlegging av arbeidsrutiner.
Bergen kommune mener derfor at det også må innarbeides et
finansieringsprinsipp: Forvaltningsnivået som er tillagt ansvar og
beslutningsmyndighet for en oppgave, har også ansvaret for å finansiere utgiftene
til oppgaveløsningen.
1) Andre innspill og tilbakemeldinger

Bergen kommune støtter Direktoratet for e-helses forslag til 4 prinsipper i
høringsnotatet og mener dette er godt gjennomtenkt og setter innbyggerne i fokus.
Under hvert av prinsippene belyses ulike fordeler og konsekvenser knyttet til dette i
hovedtrekk ressurser, kostnader, juridiske aspekter og systemtilpasning.
For å lykkes med strategien er det avgjørende at kommunal sektor settes
økonomisk i stand til å realisere strategien i samarbeid med andre aktører. Det er
derfor ønskelig i tillegg å få inn et finansielt ansvarsprinsipp.
Det er viktig med tett involvering og koordinering av høringsinstansene videre
fremover når prinsippene blir konkretisert. En forutsetning for vellykket
implementering er at aktørene har reell medvirkning på prioriteringer og rekkefølge
av utvikling av tjenester og funksjonalitet.

Høringssvarskjema
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