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Innspill -  Nasjonal e-helsestrategi

Digitalisering av helsesektoren er et stort prosjekt som trenger et godt samspill mellom
offentlig og privat sektor. I Helsenæringsmeldingen som et samlet Storting stilte seg bak,
legges det stor vekt på dette.

Vi viser også til bilaterale møter med Direktoratet for e-helse (E-helse) og våre
tilbakemeldinger i disse. IKT-Norge mener det er bra med en tydelig retning i utviklingen av
helsesektoren som også skaper forutsigbarhet for eHelse-næringen. Èn for sterk offentlig
makedsaktør vil være et hinder for at norske og utenlandske aktører vil investere i  utvikling
av løsninger, noe det er sterkt behov for. Det må derfor legges til rette for at mange ulike
aktører kan levere på de statlige rammebetingelsene myndighetene velger. Klare krav til
standarder vil gi både et enhetlig sømløse tjenestetilbud og samtidig sikre innovative og
gode løsninger. Rammer og føringer for bruk av data med fleksibilitet ift valg av leverandører
er nøkkelen. Dette må kombineres.

IKT-Norge mener at det er bra med en tydelig retning i utvikling, som skaper forutsigbarhet
for næringen. Samtidig vil én for sterk offentlig aktør være en hindring for mange norske og
utenlandske aktører å bruke ressurser på utvikling av løsninger, hvis veien inn i markedet blir
for vanskelig.

IKT-Norge ønsker en samarbeidsmodell for fremtiden der private aktører i større grad er
med å bestemme veien fremover, og kan bringe inn kompetanse på viktige områder som AI,
sikkerhet, design, dataflyt, persontilpasset medisin, innbyggertjenester og generell
håndtering av et datadrevet helsesystem.

Konkrete tilbakemeldinger på strategiområdene som er valgt:
Den generelle tilbakemeldinger at de målene og strategiene som er valgt er gode og bidrar
til en bedre helsesektor med bedre bruk av teknologi.

● Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse
○ Særdeles viktig fremover- noe våre medlemmer er svært opptatt av. I hvilken

grad kan vi legge til rette for bedre og mer effektiv bruk for å inkludere
pårørende i pasientens helseutvikling. eHelse må stimulere til utvikling av
rammeverk for dette.



● Mål 2: Enklere arbeidshverdag
○ Direktoratet skal bidra med juridiske og veiledene rammeverk som bidra til at

vi får gode innkjøpsprosesser som stimulerer til innkjøp av teknologi som en
bedre arbeidshverdag for de ansatte i sektoren. Dette må skjer i tett samrbeid
med næringen.

● Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring
○ Dette har stoppe opp i Norge. Det krever på incentiver og rammeverk som

stimulere til forvaltning, sikring og ikke minst bruk av egen data for hver
virksomhet og ikke minst på tvers av virksomheter. Dette må eHelse bidra til i
sitt strategiske arbeid.

○ Datautveksling mellom private og offentlige dataaktører til felles bruk må
styrker

■ Mobilitetsdata
■ Helseapplikasjoner etc- hvordan utnytter vi private løsninger inn i det

offentlige
■ Forholdet til European Health Dataspace må utredes for utnyttelse i

Norge.
● Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

○ HelseNorge i relasjon til systemleverandørene  og deres løsninger for å
oppnå sømløse tjenester

■ Hvordan integrerer vi teknologisk familie og pårørende fremover i
helseoppfølging i Norge?

■ Hvordan lager vi gode grensesnitt mellom personlige/private løsninger
og offentlige teknologisk løsninger?

■ Hvordan lager vi vedtaksstrukturer for norske kommuner for å ta i bruk
velferdsteknologi- og hva bør ligge i ulike “pakker”

● Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft
○ Finansiering/andbudsregime/kontrakter/ API- tilgang på eHelseløsninger som

bidrar til samhandling - dette må utredes om skal man skal få sømløse
tjenester.

■ Finansiering og kontrakter som er incentiver for deling og sømløshet
■ Anbud som gir oppside for kjøper uavhengig av om gevinsten

realiseres i andre virksomheter

Avslutningsvis:
IKT-Norge ønsker en samarbeidsmodell for fremtiden der private aktører i større grad er
med å bestemme veien fremover, og kan bringe inn sin kompetanse på viktige områder som
kunstig intelligens, sikkerhet, design, dataflyt, persontilpasset medisin, innbyggertjenester og
generell håndtering av et datadrevet helsesystem til det beste for våre innbyggere og norsk
helsesektor.

Om IKT-Norge:
IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon og organiserer Norsk forum for eHelse.
Den 18. november 2008 samlet et 30 talls aktører (i dag over 150) innen helse og IKT seg i
IKT-Norge for å ha en felles ramme for arbeidet med helse og IKT. Vi ønsker i størst mulig
grad samarbeid og gjensidig utveksling av informasjon med alle. Vi ønsker å sikre det
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norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik at vi kan understøtte alle tiltak som gjøres
for å forbedre norsk helsevesen. IKT-Norges arbeid har særlig ha fokus på:

● Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen
● Øke forståelse for - og brukervennlighet av IKT i helsevesenet
● Bidra til at standardarbeidet innen helse og IKT gir de beste løsningene for

helsevesenet og for næringslivet
● Være en høringspart i det offentliges utvikling av helse
● Bidra til seminarer og konferanser innen helse og IKT

Med vennlig hilsen

(sign)
Fredrik Syversen
Direktør strategi- og forretningsutvikling

+47 92032470
IKT-Norge
Epost: fs@ikt-norge.no
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