Høringsuttalelse fra Hjernerådet

Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften
Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 28.10.19. Hjernerådet
takker for muligheten til å gi høringsinnspill.
Hjernerådet understreker behovet for nasjonal styring av det strategiske IKT-arbeidet,
slik at ressursene utnyttes best mulig. Hjernerådet støtter at virkemidlene for nasjonal
samordning videreutvikles og styrkes, slik at det kan etableres robuste og
sammenhengende IKT-løsninger gjennom ulike forvaltningsnivå og i ulike deler av
landet. Dette er nødvendig for at pasientene skal få en god og brukerorientert
helsetjeneste og for at helsepersonell har tilgang på effektive IKT-løsninger som
legger til rette for god kommunikasjon med pasientene og ulike deler av
helsetjenesten, adekvat kvalitetssikring og utnyttelse av data fra helseregistre til
forskning og utvikling. Ikke minst er det viktig for hjernepasienter som kan ha ulike
kognitive problemer, komplekse tilstander, sjeldne diagnoser el.l., at relevante og
nødvendige opplysninger følger pasienten og er lett tilgjengelig for behandlende
helsepersonell.
Hjernerådet stiller seg positiv til overføring av det forskriftsfestede dataansvaret for
de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal fra Direktoratet for e-helse
til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020. Dette vil bidra til en tydeliggjøring og
rendyrking av myndighetsrollen for Direktoratet for e-helse. Hjernerådet mener at
Norsk Helsenett SF vil være best i stand til å forvalte dette dataansvaret etter den
planlagte virksomhetsoverføringen av oppgaver og ressurser fra Direktoratet for ehelse.
Hjernerådet bemerker at undervisning i e-helse i grunnutdanningene ikke er omtalt i
forslaget. Med så omfattende utvikling av e-helse som myndighetene nå legger opp
til, blir det viktig å forstå hvordan e-helse er organisert og griper inn i helsevesenet,
utviklingsaspekt og -potensiale for e-helse, praktiske konsekvenser for helsepersonell
og for pasienter. Dette krever større vekt på e-helse i utdanningen av helsepersonell,
både teoretisk og praktisk. Hjernerådet mener at Direktoratet for e-helse også bør ha
i oppgave å bidra med sin kompetanse til den teoretiske undervisningen i feltet og
levere simuleringsomgivelser til helseutdanningene.
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