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Høringsuttalelse fra Norsk Psykologforening om Forslag til forskrift om
IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren
Norsk Psykologforening ser mange fordeler med at det innføres IKT-standarder i helse- og
omsorgssektoren. IKT-standarder og større grad av tilknytning vil føre til lettere samhandling, større
effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene til pasienter og brukere. For at nytten av elektronisk
samhandling skal bli størst mulig forutsettes det at alle de aktuelle aktørene er tilknyttet.
Det er samtidig slik at ikke alle helsetjenester vil ha det samme effektivitetspotensiale i de
ordningene som foreslås. Kostnadene ved oppgradering av maskinpark og programvare for å fylle
kravene i den foreslåtte forskriften vil for enkelte være uforholdsmessig store i forhold til den
opplevde nytten.
Konsekvensutredningen som ligger til grunn for vurderingen av økonomiske konsekvenser er i
hovedsak avgrenset til meldingsutveksling i samhandlingsaksene "helseforetak —fastleger",
"fastleger —kommunal helse- og omsorgstjeneste" og "kommunal helse - og omsorgstjeneste —
helseforetak ". Enkeltpersonforetak som ikke er fastleger, slik som privatpraktiserende psykologer
ofte er, tilhører ingen av disse gruppene. Dette er grupper som ofte ikke er tilknyttet helsenett fra
før. Konklusjonen om at forskriften ikke i særlig grad vil ha økonomiske konsekvenser blir dermed feil
for dem. For mange av disse vil forskriften innebære «innføring av svært dyr porto».
Det åpnes imidlertid for dispensasjon for enkeltpersoner eller hele eller deler av
helsepersonellgrupper. Dispensasjon er en løsning som kan benyttes for de ovennevnte gruppene,
men denne løsningen vil innebære at mange aktører fortsatt vil stå utenfor ordningen. Effektiviteten
og nytten for de som er tilknyttet vil imidlertid være større jo flere som er tilknyttet. For mange
dispensasjoner vil derfor være uheldig.
For å unngå mange dispensasjoner må det på plass gode finansieringsordninger for dem som får
økonomiske konsekvenser som følge av forskriften. Særlig vil dette være aktuelt for
enkeltpersonforetak og små private bedrifter.
Det er også høyst usikkert om kommunene vil evne og komme opp på nivået som gjør det mulig å
kommunisere med spesialisthelsetjenesten. Kommunene må derfor settes i stand til å kunne være
med på en slik IKT-standard slik at man sikrer nødvendig samhandling med spesialisthelsetjenesten.
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