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Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening  

Høring – Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-
standardforskriften –Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-
helseløsninger. 
 

Norsk Tannpleierforening (NTpF) takker for muligheten til å komme med 
høringsuttalelse til overnevnte høring. 
Departementet er opptatt av at alle pasienter skal motta helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester og NTpF ser behov for at tannhelse i 
større grad må inkluderes i digitale tjenester for å oppnå dette. 
NTpF har i likhet med Den Norske Tannlegeforeningen lagt vekt på i høringer og i 
dialog med helsemyndigheter fremmet nødvendigheten av bedre muligheter for 
elektronisk samhandling med andre helse- og omsorgstjenester, men arbeidet går 
sakte. 
 
4.1 Behov for å styrke virkemidlene 
 
Departementet foreslår å innføre plikt for aktørene å tilgjengeliggjøre og ta i bruk 
de nasjonale e-helseløsningene. Dette støtter NTpF så fremst løsningene er mulig å 
ta i bruk i EPJ-systemene for tannhelse, noe det per dags dato ikke er. NTpF 
foreslår å pålegge EPJ-leverandøren dette og påse at det overholdes. 
 
Departementet ber om særskilt vurdering om innføring av plikt for tannleger å ta i 
bruk e-resept mener foreningen at denne plikten ikke kan innføres før evt. EPJ-
leverandør kan levere denne tjenesten. EPJ-leverandør til tannhelse har per nå 
ikke klart å levere denne løsningen innen gitte frister og NTpF mener det bør 
stilles strengere krav til denne.  
 
 
4.3.2 Tilgjengeliggjøring av kjernejournal 
 
NTpF ser frem til at tannpleiere på lik linje med tannlegene i fremtiden får 
mulighet til å ta i bruk kjernejournal. Tannhelsetjenesten har utstrakt samarbeid 
med kommunene om personer i hjemmetjenesten og på sykehjem for eksempel og 
tilgang til kjernejournal hadde gitt en stor gevinst for tjenesten og 
pasientsikkerheten. Det vil på lik linje med kommunene, i KS sin 
kunnskapsoppsummering og samfunnsøkonomisk analyse, gi stor gevinst i spart 
til for tannhelsepersonell på å innhente og kvalitetssikre opplysninger om 
pasienten ved tilgang til kjernejournal.  
NTpF ber derfor om at tannhelsetjenesten inkluderes i utvikling- og 
tilretteleggingsarbeidet så fort som mulig. 
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Tilgjengeliggjøring av tjenester på helsenorge.no 
 
En generell bemerkning til eventuell gevinstene av digitalisering av tjenester som 
kjernejournal o.l. er at det forutsetter at alle innbyggere har Bank ID e.l. for sikker 
innlogging. Og per i dag har ikke alle innbyggere dette. På sikt vil man kunne anta 
at de fleste har dette, men det er usikkerhet rundt når en vil kunne forvente at alle 
innbyggere har slik tilgang og om alle innbyggere ønsker det.   
 
4.5 Norsk helsenett SFs tilgang til folkehelseopplysninger 
 
Norsk Tannpleierforening støtter departementets forslag om endringer i 
pasientjournalloven som gir tilgang til innhenting av personalopplysninger fra 
Folkeregisteret og mener at dette vil medføre stor gevinst for alle tjenester som har 
tilgang til å bruke Norsk helsenett og at Norsk Helsenett har tilgang til 
personopplysninger fra Folkeregisteret. 
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