
  
 

Innspill til Helse- og omsorgskomiteens behandling av forslag til ny e-helselov (Prop 65 L (2019 – 

2020)) 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, 

forskning på hjerte- karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med 

demens og deres pårørende.  

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill til Helse- og 

omsorgskomiteens behandling av forslaget om ny e-helselov. Da Regjeringen hadde saken på høring 

tidligere i år stod vi sammen med FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), Kreftforeningen, 

Forbrukerrådet og Pårørendealliansen om et felles høringsinnspill. Dette for å tydeliggjøre de 

forventinger og behov som innbyggere, pasienter og pårørende har til den nye loven. Vi er glade for å 

se at flere av våre felles innspill fra høringsrunden er ivaretatt i lovforslaget, og det er spesielt 

gledelig at vårt innspill til endret formålsparagraf er ivaretatt slik at kvaliteten i pasientforløpene 

vektlegges sterkere. 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 

Det er av stor betydning for pasienter og pårørende at loven nå vedtas. I vårt felles høringsinnspill 

understreket vi at en slik lov er helt nødvendig for å sikre innbyggernes pasientsikkerhet. Medisinsk 

behandling innebærer ofte at pasientene får behandling og oppfølging fra aktører på ulike steder og 

nivåer i helsetjenesten. Uavhengig av hvor pasientene befinner seg er det helt avgjørende at 

helsepersonellet til enhver tid og i sanntid har tilgang til oppdatert informasjon om pasienten. For 

helsepersonell vet vi at det også medfører mye ekstraarbeid og utrygghet at ulik informasjon må 

hentes på ulike steder. For samfunnet vil loven vil være et virkemiddel for å få opp farten i 

digitaliseringsarbeidet, legge grunnlag for nasjonal samordning og legge et grunnlag for hvordan 

driften av nasjonale e-helseløsninger skal finansieres. Lovforslaget tydeliggjør sektorens plikt til å 

arbeide for felles løsninger og gjøre løsningene tilgjengelige for innbyggerne, uavhengig av 

behandlende instans og bosted. Dette er en forutsetning for å kunne realisere de ambisjoner og 

forventninger som både sektoren og innbyggerne har gjennom «En innbygger - en journal».  

 

Vi understreker også vårt viktige poeng fra tidligere høringsinnspill der vi sammen med FFO, 

Forbrukerrådet, Pårørendealliansen og Kreftforeningen mener at det bør tas inn et punkt om 

brukermedvirkning i videreutviklingen av tjenestene fra Norsk Helsenett SF, som er en av 

hovedaktørene med ansvar for veldig viktige innbyggertjenester. Det bør lovfestes at foretaket skal 

sikre at relevante løsninger skal være tilgjengelige for innbyggerne. 

 

Utover dette støtter vi opp om og stiller oss bak Kreftforeningens høringsinnspill til behandlingen i 

Stortinget. Det gjelder blant annet en tydeliggjøring av alle aktørenes ansvar under § 3, at Norsk 

Helsenett gis informasjons- og opplæringsansvar for både helsepersonell og befolkningen under § 6 

og § 8, og at det legges opp til evalueringer av f.eks. finansieringsordningen etter ett til to år 

istedenfor å utsette hele loven.  

 



Friske og øremerkede midler må til 

Til slutt ønsker vi å gjenta vårt tidligere budskap om at det er nødvendig med en klar satsning på e-

helse slik at innbyggerne kan oppleve gode digitale helsetjenester, og at helsesektoren «henger 

med» på utviklingen vi opplever i andre sektorer. Skal vi få til dette, er det viktig at loven blir vedtatt 

og at sektoren slutter opp om de samme ambisjonene. Vi tror at et viktig virkemiddel for å få partene 

med kan være å gå inn med friske midler. Vi anbefaler derfor på lik linje med Kreftforeningen at det 

åpnes opp for at de øremerkede midlene kan vurderes gitt i en lenger periode enn det som er 

planlagt, og at dette kan bidra til større motivasjon fra interessentene til å bli med på felles nasjonale 

løsninger.  
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