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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
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Att. Sverre Engelschiøn

Høringsuttalelse - ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring av forslag til lov om e-helse (e-helseloven) og
endringer i IKT-standardforskriften.

Skattedirektoratet har enkelte merknader knyttet til helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger,
herunder adgangen til distribuere sl ike opplysninger innen egen sektor.

Etter direktoratets vurdering bør forslaget utformes på en måte som sikrer det rettslige grunnlaget for å
motta en kopi av Folkeregisteret, samt den videre behandling og distribusjon av opplysningene.

Helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger var under folkeregisterloven (1970) basert på regulering
gjennom folkeregisterforskriften komb inert med en formell tillatelse fra Sk attedirektoratet. Dette fremgår av
høringsnotatet s. 77:

" Skatteetaten er behandlingsansvarlig for informas jonen i folkeregisteret. Folkeregisteret er kilden
til personregisteret i grunndata. B ehandling av folkeregisterinformasjon hos Norsk Helsenett SF er i
dag regulert i form av tillatelse fra Skattedi rektoratet til å ha en folkeregisterkopi.  "

Ved høringen av ny folkeregisterlov utta lte Helse- og omsorgsdepartementet at de " legger til grunn at
helse- og omsorgssektorens tilgang til folkeregisterdata via Norsk Helsenett SF videreføres, og legger til
grunn at de foreslåtte utleveringsbestemmelsene fremdeles legger til rette for sammenstilling av
opplysninger til helseregistrene ", jf. Prop. 164 L (2015-2016), avsnitt 18.3.1. Gjeldende folkeregisterlov
med forskrift gir imidlertid ingen særregulering når de t gjelder deling av folkeregisteropplysninger til helse-
og omsorgssektoren.

Etter Skattedirektoratets oppfatning er det hensiktsmess ig å etablere et tydelig hjemmelsgrunnlag som del
av arbeidet med ny e-helselov, herunder å klargj øre det rettslige grunnlaget for den behandling av
personopplysninger som gjennomføres i forbindelse med mottak og distribusjon av
folkeregisteropplysninger i Norsk helsenett.

Aktører i helsesektoren har i dag anledning til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret etter
helseregisterloven § 14 og pasientjournalloven § 19. Dette hjemmelsgrunnlaget dekker behovet på
konsumentsiden i helsesektoren, i praksis alle aktører som er tilknyttet Norsk helsenett.

Den foreslåtte § 5 i e-helseloven gir så langt vi kan se Norsk Helsenett en tilsvarende tilgang til
folkeregisteropplysninger som følger av helse registerloven § 14 og pasientjournalloven § 19.
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Bestemmelsen synes å gi Norsk Helsenett en adgang til å  motta  opplysninger fra folkeregisteret. Den
åpner imidlertid ikke for at Norsk Helsenett som behandlingsansvarlig kan etablere en egen kopi og heller
ikke for at mottatte opplysninger kan deles med andre. Dette vil da være regulert av helseregisterloven §
14 og pasientjournalloven § 19, med folk eregistermyndigheten som avgiver.

Etter Skattedirektoratets vurdering bør forslaget utvides til å hjemle tilgang til en kopi av folkeregisteret, gi
adgang til å sammenstille folkeregisteropplysninger med øvrige personopplysninger som er nødvendige i
helsesektoren samt å etablere rettslig grunnlag for di stribusjon av slike opplysninger i egen sektor.

For å tydeliggjøre våre merknader til høringen foreslår vi følgende formulering som et alternativ til utkastet:

§ X Folkeregisteropplysninger

(1) [XYZ] kan motta opplysninger fra folker egisteret uten hinder av taushetsplikt.
(2) [XYZ] kan etablere en egen kopi av folkeregisteret, som også kan sammenstilles med andre

nødvendige opplysninger
(3) [XYZ] kan dele opplysninger som nevnt i (2) med parter innen helsesektoren når parten selv har

hjemmel til å motta slike opplysninger.

Første ledd åpner for at [XYZ] kan motta opplysnin ger fra folkeregistermyndigheten uten hinder av
taushetsplikt. Uten en slik bestemmelsen er man henvist til  enten  å være databehandler for
folkeregistermyndigheten  eller  være databehandler for den aktuelle aktør innenfor helsesektoren som har
adgang til å innhente opplysninger etter helseregisterlo ven § 14 eller pasientjournalloven § 19, og evt. den
foreslåtte § 5.

Annet ledd åpner for at det kan etableres en egen "kopi" av folkeregisteret som forvaltes av [XYZ]. I mangel
på en slik bestemmelse vil det ikke være adgang til å etablere en egen kopi, med mindre man opptrer som
databehandler for folkeregistermyndigheten.

Tredje ledd åpner for at [XYZ] selv kan distribuere folkeregisteropplysninger i helsesektoren. Tilgangen for

den enkelte part vil bero på deres rettslige grunnlag for å innhente slike opplysninger – i første rekke etter

helseregisterloven § 14 og pasientjournalloven § 19.

Med hilsen

Erling Solberg

fagdirektør

Juridisk avdeling

Skattedirektoratet

Kathinka Leistrud Fjærli



Side 3 / 3

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.


