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Innspill til prop. 3 L (2021–2022) Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og 

betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.) 

 

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

og teknologer, med over 96 000 medlemmer. NITOs medlemmer innen helse og helsenæringer 

jobber i helseforetakene, statlig, kommunal og privat sektor. Bioingeniørene utgjør den største 

medlemsgruppen. I tillegg organiserer vi medisinsk teknisk personell, ortopediingeniører, 

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

logistikkingeniører og mange andre. 

 

Vi viser til helse- og omsorgskomiteens høring og har følgende innspill: 

 

NITO merker seg at det i prop.3 L (2021-2022), under bakgrunnen for lovforslagene (side 11) trekkes 

fram at «Det er behov for nasjonal samordning for å sikre en e-helseutvikling som understøtter hele 

pasientforløpet i alle ledd av tjenesten. Alle som deltar i behandling og oppfølging av pasientene skal 

ha tilgang til nødvendig helseinformasjon om pasientene. Helhetlige systemer gir bedre 

kommunikasjon om pasientene, bedre mulighet til å forebygge og oppdage sykdom og mer effektiv 

helsehjelp.» NITO stiller seg bak dette og mener det er viktig at dette følges opp. 

 

En sterk offentlig helsetjeneste er avgjørende for å sikre alle tilgang til helse- og omsorgstjenester, på 

like vilkår og uavhengig av den enkeltes betalingsevne. Utgangspunktet er rett til nødvendig 

helsehjelp, men det er ikke en realitet i dag. NITO mener derfor det ikke kan pålegges flere kostnader 

til pasientene. Når utgiftene til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsninger overføres til den 

utøvende helsetjeneste, er NITO bekymret for at konsekvensen av innføringen blir at foretakene 

skyver kostnadene over på pasienten.  

 

NITO mener ikke at virksomheter i det offentlige helsetilbudet, bør pålegges å dekke for forvaltning 

og drift av disse løsningene innenfor allerede trange budsjetter. Blir regningen liggende hos 



 

Helseforetakene eller kommunene, er NITO bekymret for at de ikke ser seg råd til å bruke de 

nasjonale e-helseløsninger i sin virksomhet, som ønskelig.  
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