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um norrænt yfirlit yfir notkun rafrænnar heilbrigðisþjónustu  

Tillaga 

 

Norræna velferðarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún láti gera norrænt yfirlit yfir hvernig notkun rafrænnar 

heilbrigðisþjónustu hefur áhrif á heilbrigðisþjónustuna með tilliti til jafns 

aðgengis, öryggis sjúklinga og ávísana á sýklalyf og önnur lyf, 

að yfirlitið innihaldi upplýsingar um þá þjónustu sem veitt er rafrænt auk 

þeirra áhættuþátta sem við eiga í því sambandi, 

að yfirlitið innihaldi upplýsingar um þau jákvæðu áhrif sem hljótast af notkun 

rafrænnar þjónustu, 

að yfirlitið innihaldi kortlagningu á styrkjum til að tryggja jafnan aðgang allra 

íbúa Norðurlanda að rafrænni þjónustu. 

Bakgrunnsupplýsingar 

 

Notkun rafrænnar heilbrigðisþjónustu eða heilsuforrita sem valkosts við 

læknisheimsóknir hefur aukist verulega í mörgum norrænu landanna á síðastliðnum 

árum. Á meðan á kórónuveirukreppunni hefur staðið hafa margir einnig veigrað sér 

við að heimsækja heilsugæslustöð og í staðinn notfært sér möguleikann á rafrænni 

heilbrigðisþjónustu.  

 

En notkun rafrænnar heilbrigðisþjónustu er félagslega og lýðfræðilega ójöfn. 

Aldraðir, fólk með stutta menntun og láglaunafólk notar þessa þjónustu í minna mæli 

en aðrir. Stöðuskýrsla sænsku félagsmálastofnunarinnar Socialstyrelsen um „Ástand 

og þróun á sviði heilbrigðisþjónustu árið 2020“ sýnir að einungis fjögur prósent í 

aldurshópnum 66–75 ára notuðu heilsuforrit í stað læknisheimsókna árið 2019. Meðal 

fólks yfir 76 ára aldri var talan þrjú prósent. 

 

Þróun varðandi aukin tækifæri til rafrænnar heilbrigðisþjónustu getur uppfyllt 

mikilvæga þörf, ekki hvað síst í strjálbýli þar sem langt er á milli lækna. Rafræn 

heilsuforrit munu einnig geta gefið aukin tækifæri fyrir heilbrigðisstarfsfók til að 
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starfa yfir landamæri Norðurlanda.  

 

En heilsuforritin reyna einnig á núverandi heilbrigðiskerfi því aðgengi að 

læknisheimsókn þegar fólki hentar setur regluna um að setja þá í forgang sem hafa 

mestu þörfina úr leik. Auk þess óttast menn að ávísun lyfja almennt séð og þá 

sérstaklega ávísun sýklalyfja muni aukast samhliða fleiri sjúkdómsgreiningum í 

fjarheilbrigðisþjónustu þar sem takmarkaðir möguleikar gefast á rannsókn og 

sýnatöku á sjúklingnum.  

 

Notkun rafrænnar heilbrigðisþjónustu er ólíkt háttað á Norðurlöndunum í dag en 

mörg fyrirtækjanna starfa á öllum Norðurlöndunum og gera má ráð fyrir að notkun 

fjarheilbrigðisþjónustu muni aukast í öllum löndunum en frá ólíku stigi.  

 

Gerð sameiginlegs norræns yfirlits yfir áhrif rafrænnar heilbrigðisþjónustu á 

heilbrigðiskerfi okkar hefur marga kosti. Norðurlöndin fjármagna ekki einungis 

heilbrigðiskerfi sín á svipaðan hátt, heldur notumst við einnig almennt mikið við 

rafræna þjónustu og mörgum íbúanna gefast ríkuleg tækifæri til að notfæra sér þessa 

þjónustu. Með sameiginlegu yfirliti getum við öðlast betri mynd af því hvernig notkun 

rafrænnar heilbrigðisþjónustu hefur áhrif á jafnt aðgengi, nýtingu fjármuna og ávísun 

lyfja í heilbrigðisþjónustunni. 

Sjónarmið nefndarinnar 

 

Innan nefndarinnar ríkir einhugur um að rafræn heilbrigðisþjónusta búi almennt yfir 

ýmsum möguleikum.  

 

Rannsóknir sýna m.a. að á Grænlandi hafi blöndun hefðbundinnar og rafrænnar 

læknisþjónustu gefið góða raun og leitt af sér aukinn sveigjanleika og bætt aðgengi. Í 

því sambandi beinir nefndin athygli sinni að því að tryggja að á öllum svæðum 

Norðurlanda sé til staðar nettenging með viðunandi hraða, einnig á afskekktum og 

fámennum svæðum. 

 

Kostnaður við rafræna heilbrigðisþjónustu var einnig ræddur og bent var á reynslu frá 

Region Västerbotten þar sem kostnaður hefur reynst mikill, þvert á það sem ætlað 

var. 

 

Þá kom fram að margir þurfi á rafrænni þjónustu að halda en kunni ekki að nýta sér 

hana. Því er mikilvægt að viðurkenna að rafræn þjónusta henti ekki öllum og geti ekki 

komið í stað allrar hefðbundinnar heilbrigðisþjónustu. 

 

Með vísan til framangreinds eru nefndarfulltrúar á einu máli um að bæta eftirfarandi 

liðum við tillöguna: 

 

- Að yfirlitið innihaldi upplýsingar um þá þjónustu sem veitt er rafrænt auk 

þeirra áhættuþátta sem við eiga í því sambandi. 

- Að yfirlitið innihaldi upplýsingar um þau jákvæðu áhrif sem hljótast af notkun 

rafrænnar þjónustu. 
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- Að yfirlitið innihaldi kortlagningu á styrkjum til að tryggja jafnan aðgang allra 

íbúa Norðurlanda að rafrænni þjónustu. 

 

Nefndin telur að hagnýting rafrænnar heilbrigðisþjónustu og tengdra smáforrita sé 

jákvæður valkostur til viðbótar við læknisheimsóknir, en bendir sérstaklega á hættu á 

félagslegum og lýðfræðilegum ójöfnuði, auk rangra og ónauðsynlegra fyrirmæla og 

notkunar á til dæmis sýklalyfjum. Nefndin styður því einhuga við norrænt yfirlit um 

notkun rafrænnar heilbrigðisþjónustu. 
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