
  

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

 

Postboks 8011 Dep. 

0030 Oslo        17.08.2021 

 

 

 

 

Vår ref. Sine Emborg Tolfsen                             Deres ref. 21/2682 

 

 

 

Utkast: Innspill til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - 

Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger 

 

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

teknologer med mer enn 93 000 medlemmer. Vi viser til høringsbrev og høringsnotat av 15. juni 2021 

vedrørende forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring 

av og betaling for nasjonale e-helseløsninger. 

 

Kort høringsfrist  

NITO vil uttrykke bekymring for at en så viktig høring gis så kort høringsfrist. Vanlig høringsfrist er tre 

måneder, men her har departementet satt fristen til to måneder og lagt høringsperioden til 

sommerferien.  

 

Selv om forslaget til lovendringene er en oppfølging av forslag som har vært på bred høring tidligere, 

og forskriftsbestemmelsene er en utdyping av forslag som er kjent for aktørene i sektoren, er det 

etter vårt syn ikke en god nok begrunnelse for en kortere frist. Vi og andre høringsinstanser får ikke 

behandlet høringene i våre politiske organer på grunn av sommerferien. Vi kunne akseptert dette 

dersom det var svært viktig å få innført regelendringene, slik som vi f. eks har sett under pandemien, 

men i dette tilfelle er det ikke slike hensyn som ligger bak. Høringen har store økonomiske og 

administrative konsekvenser for kommuner, helseforetak m. fl som absolutt bør få muligheten til en 

grundig behandling. 

 

Formålet med lov- og forskriftsendringene er å styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og 

omsorgssektoren for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Endringene skal også 

legge til rette for bedre nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene.  Forslaget 

pålegger virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester å gjøre tilgjengelig og ta i bruk fire 

bestemte nasjonale e-helseløsninger i sin virksomhet. Forslaget omfatter løsningen for elektroniske 

resepter (e-resept), Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet, inkludert grunndata.   

 

NITO var i innspill til helse- og omsorgskomiteen om Prop. 65 L (2019-2020) Lov om e-helse (e-

helseloven) og Meld. St. 6 (2020-2021) skeptisk til en felles e-helselov og viser videre til dette 



 

høringsinnspillet: 

https://www.nito.no/contentassets/ddfc4f7da86c4860b8cbc287509cd7f7/horinger/2021/horing---

innspill-til-prop.-65-l-2019-2020-lov-om-e-helse-e-helseloven-og-meld.-st.-6-2020-2021.pdf 

 

NITO er enig med KS i at konsekvensene for kommunene av lovforslaget ikke er tilstrekkelig utredet 

(høringsnotatet side 19-20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

         

         

Trond Markussen      Steinar Sørlie 

President       Generalsekretær 
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