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Om e-helselov er svaret, hva var egentlig spørsmålet?
Tarje Bjørgum, Abelia
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Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. 

Den skapes av forestillingen om at omsorg 

ikke kan gjøres annerledes enn i dag.

Kåre Hagen i 2011



Mer enn 2300 innovative medlemsbedrifter

http://www.sintef.no/


Koble to perspektiver sammen
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Fra Stortingets behandling

«Det er et uttalt ønske at Norge skal ha som mål å bli ledende i Europa på e-helse. 

Komiteen viser til at det er bred enighet om at helse- og omsorgstjenesten, spesielt i 

kommunene, trenger et digitalt løft. Stortinget har sluttet seg til målbildet om "Én 

innbygger, én journal", som den rødgrønne regjeringen la frem. Komiteen er opptatt av at 

det meisles ut en retning for å løse det store behovet som kommunene har. Oppdraget som 

er gitt Direktoratet for e-helse skal se på hvordan det kan løses teknisk og organisatorisk.

Komiteen vil understreke viktigheten av å redusere risiko ved 

gjennomføring, samt at det sikres en samfunnsøkonomisk 

effektiv konkurranse og innovasjon i leverandørindustrien for 

e-helseløsninger.»
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Hva ønsker myndighetene å oppnå med 
lovforslaget?

• Sikre at systemer snakker sammen og at data følger 

pasienten.

• Sterkere nasjonal kontroll av ehelseløsningene

• Sikre kostnadsfordeling og kontroll i sektoren

• Å kunne forplikte offentlige og private avtaleparter
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Noen innvendinger…

• Én innbygger, én journal ja vel, men hva betyr det?

• Setter vi nå strøm på gamle måter å jobbe på?

• Gir det bedre bruk av leverandørmarkedet eller begrenses 

nå tilfanget av innovasjon? (jf EUs prinsipper om «dele opp 

eller begrunn»

• Er dette i praksis å «nasjonalisere» deler av 

ehelsemarkedet?
8



05.12.2019 9



Hva kan alternativene være?

• Nasjonal styring av «grunnmur» er viktig, men vi trenger ikke nasjonalisere en 

hel næring av den grunn. 

• Kan stille krav til åpne standarder og tilgjengeliggjøring av API’er. Se gjerne til 

PSD2 – betalingstjenestedirektivet. 

• Sett steds- og teknologinøytralitet ut i livet, med tilhørende 

finansieringsmuskler og insentiver.

• Tydeliggjøre roller: 
• Myndigheter utøver styring gjennom å formulere rammebetingelser, standarder og krav.

• Næringslivsaktører utforsker løsningsrommene. Designer og utvikler løsninger, driver, forvalter og 

kommersialiserer løsninger der det er relevant og ønskelig
10



11

Takk for oppmerksomheten!


