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Høringsinnspill - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften 

 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er landets største organisasjon for ingeniører og 

teknologer med bachelor, master og høyere grad med over 91 000 medlemmer i alle sektorer. NITO 

har omlag 9000 yrkesaktive medlemmer innen helse og helsenæringer - i sykehusene, statlig, 

kommunal og privat sektor. Bioingeniørene utgjør den største medlemsgruppen med 5500 

yrkesaktive. I tillegg organiserer vi medisinsk teknisk personell, ortopediingeniører, perfusjonister, 

radiografer, stråleterapeuter, bioteknologer, mekatronikk-ingeniører, IKT-ingeniører, 

logistikkingeniører og mange andre innen helse. 

 

NITO viser til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om 

IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. NITO har følgende innspill til høringen:  

 

Ny nasjonal tjenesteleverandør 

NITO støtter valget av Norsk Helsenett som drifts- og forvaltningsinstans for mange av de nasjonale 

IKT-systemene.  

 

NITO mener en ny nasjonal tjenesteleverandør må være forankret i helseforetakene, slik at 

helseforetakene definerer behovene, og leverandøren utvikler og leverer løsningen. NITO er positiv 

til at Norsk Helsenett HF skal forvalte, drifte og videreutvikle de eksisterende nasjonale e-

helseløsningene. 

 

Koordinert, regional utvikling 

Siloer i helsevesenet er et argument for statlig styring og sentralisering, i form av sentrale føringer 

med krav om samordning og helhetlig tilnærming på tvers av helseforetak og helseregioner.  

 

NITO mener det er behov for en sterk nasjonal strategisk planlegging og styring av digitaliseringen av 

morgendagens helsetjeneste. Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å ta et helhetlig ansvar for 

utvikling og bruk av IKT systemer. Dette må likevel ikke være til hinder for gjennomføring av tiltakene 

på lokalt nivå. NITO støtter Direktoratet for e-helses arbeid i retning av «Én innbygger - én journal».  

 



Nærhet til pasienten er essensielt i utviklingen av IKT-tiltak. NITO er bekymret for at forslaget om en 

nasjonal e-helseportefølje kan få betydning for finansieringen av helseregionene i kampen om 

knappe midler.  

 

Helseregionene har utviklet e-helseløsningene i hver region, og samarbeider tett for å oppnå et 

nasjonalt perspektiv. NITO mener trykk på og oppmerksomhet om samarbeid mellom regionene og 

kommunene er løsningen for å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. 

 

NITO mener det gode samarbeidet, som etter hvert er bygget opp mellom RHFene om felles 

anskaffelser av nasjonale e-helseløsninger, bør få utvikle seg videre. Det er svært få av erfaringer 

som tilsier at nasjonal styring vil gi bedre resultater, enn det som nå er i ferd med å utvikle seg. Dette 

samarbeidet vil fortsatt trenge tid på å nå målene. Å fjerne finansiering og dermed ta ansvar vekk fra 

helseregionene vil være svært uheldig og risikofylt.  
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