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Legeforeningens innspill til revidert handlingsplan for e-helse 
 
Legeforeningen takker for å kunne gi innspill til "Handlingsplan 2019-22 v0.8". Vi viser til tidligere 

tilbakemelding i lignende innspillsrunder hvor vi har tydeliggjort at denne type dokumenter bør 

kvalitetssikres gjennom en ordinær høringsprosess etter utredningsinstruksen. 

 

Det er noe overraskende at det avsettes ressurser på å justere handlingsplanen på dette tidspunktet, så 

kort tid etter at forrige handlingsplan ble skrevet, og uten at det i perioden har blitt levert vesentlig ny 

funksjonalitet til helsetjenesten. Det er viktig med en god plan, men det er enda viktigere å levere 

digitale løsninger til helsetjenesten slik at leger og annet helsepersonell kan gi bedre 

pasientbehandling. Legeforeningen anser at klinisk nytte må være førende for utviklingen av IKT-

løsninger, slik at det anskaffes eller bygges verktøy som understøtter omsorgsfull, sikker og effektiv 

pasientbehandling. 

 

Det er uklart hvorvidt dette dokumentet er en strategi eller en handlingsplan med konkrete aktiviteter. 

Begge begrepene brukes, og det er ulik grad av presisjon og konkretisering på innsatsområdene. Vi vil 

anbefale at man er svært konkret på mål slik at resultater lettere kan måles. Dette er tydeligst på de 

upresise områdene kalt "Helsehjelp på nye måter" og "Bedre bruk av helsedata" som har få konkrete 

tiltak beskrevet under overskriftene. Punktene fremstår heller som visjoner og idéer som hører 

hjemme i et annet type dokument. Dette burde være unødvendig, enn så lenge det er nok av prosjekter 

å løse, for eks. på selvbetjeningssiden. 

 

Digitaliseringen av helsetjenesten er underfinansiert. Dette innebærer at alle aktører  –  

statsforvaltningen, IKT-leverandører, helseforetak, kommuner og leger  må prioritere innenfor sine 

rammer. Innsatsen i sektoren må derfor rettes mot noen få prosjekter som man løser i fellesskap og 

som blir implementert. Handlingsplan v08 vil i liten grad kunne bidrar til dette, ved at den beskriver 

innsatsområder på tilnærmet alle områder. 

 

Legeforeningen vil gjerne bidra i det videre arbeidet med å formulere konkrete planer for nasjonal 

utvikling på e-helseområdet og ser frem til å motta et mer ferdigstillet produkt i en ordinær 

høringsrunde.  
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