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Sammendrag: 
I denne saken ber kommunedirektøren formannskapet i Øyer vedta å stille seg bak KS’ 
høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endring av 
Pasientjournalloven mv, med høringsfrist 18.8.21 
 
Saksutredning: 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har lagt fram forslag til endringer i 
pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for 
nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 
2021. Forslaget følger opp Meld. St. 6 (2020-2021) og Innst. 59 S (2020-2021) om 
tilbaketrekking av ehelseloven. Lovendringene foreslår å gi staten vide fullmakter til å 
pålegge kommunene å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger og plikt til å betale for disse, 
samt hjemmel til å fastsette størrelse på betalingen. Helse- og omsorgsdepartementet 
foreslår endringer i pasientjournalloven §§ 8 og 21. Videre foreslår departementet 
endringer i forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten med nye §§ 9 
til 19. 
 
Departementet foreslår i høringsutkastet å endre pasientjournalloven og innføre 
bestemmelser som medfører plikt for kommunene til å ta i bruk og betale for nasjonale e-
helseløsninger. Dette omfatter å pålegge kommunene å betale for nasjonale e-
helseløsninger fra 1. Januar 2022 uavhengig av om kommunene har tatt disse i bruk eller 
ikke, og uavhengig av om de er målgruppe for løsningene eller ikke. 
 
Selv om departementet foreslår at kommunene kompenseres forholdsmessig for 
kostnadene som i dag ligger bevilget i statsbudsjettet for drift og forvaltning av løsningene, 
må kommunene fortsatt dekke alle fremtidig kostnadsvekst fra og med 2022 og fulle 
innføringskostnader for de tjenestene de pålegges å ta i bruk, uten ytterligere 
kompensering for dette. 
 
Forslaget pålegger virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester å gjøre tilgjengelig og 
ta i bruk fire bestemte nasjonale e-helseløsninger i sin virksomhet. Forslaget omfatter 



løsningen for elektroniske resepter (e-resept), Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og 
helsenettet, inkludert grunndata og helseID. 
 
Departementet påpeker at løsningene i mindre grad er innført i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten utover legevakt og fastlegetjenesten. En av årsakene til at innføring i 
kommunene har tatt tid, er at flere av de nasjonale løsningene ikke er tilpasset/ 
ferdigutviklet for bruk i kommunene. Det forutsettes også tilpasninger i aktørenes IKT-
systemer og etablering av nødvendig infrastruktur og sikkerhetsløsninger. Departementet 
mener at kommunenes bruks- og betalingsplikt følger av «sørge-for-ansvaret». 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren er, i likhet med KS, enig med departementet i behovet for sterkere 
samhandling på e-helseområdet, og at de nasjonale e-helseløsningene må styrkes og 
videreutvikles. Vi er imidlertid uenig i de virkemidlene som staten foreslår. Etter vår 
vurdering har forslagene i høringsnotatet i stor grad samme konsekvenser for 
kommunesektoren som lovforslaget som ble trukket i 2020 etter stor motstand blant 
mange aktører. Regjeringen oppga som del av sin begrunnelse for å trekke forslaget at 
Stortingets flertall offentlig hadde uttrykt at de ikke ville støtte forslaget. Innspillene fra KS 
og et stort antall kommuner i tilknytning til den forrige lovprosessen, og KS’ innspill 
gjennom konsultasjonsordningen og lovmedvirkningsordningen, er i liten grad hensyntatt i 
det forslaget som nå er sendt på høring. Dette gir liten tillit til at kommunal sektor får reell 
innflytelse på realitetsinnholdet i de varslede forskriftspålegg under ordningen. 
 
På grunn av kort frist/saksbehandling i sommerferien rekker ikke kommunestyret å 
behandle saken, derfor ber kommunedirektøren formannskapet i Øyer stille seg bak den 
høringsuttalelse KS har levert, samt uttalelsen til lovmedvirkningsordningen. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune stiller seg bak KS’ høringsuttalelse til forslag om endringer i 
Pasientjournalloven mv, samt KS’ uttalelse til lovmedvirkningsordningen. 
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