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Til: Finansdepartementet

IKT-Norges høringssvar - Endringer i helsesekotorens tilgang til
folkeregisteropplysninger

IKT-Norge representerer leverandørforeningen for helse og 1KT.

Over 100 leverandører er organisert i Norsk eHelsforum i regi av IKT-Norge for å ha en
felles ramme for arbeidet med helse og IKT. Vi ønsker i størst mulig grad samarbeid og
gjensidig utveksling av informasjon med alle. Vi ønsker å sikre det norske helsevesenet de
beste IKT-løsninger slik at vi kan understøtte alle tiltak som gjøres for å forbedre norsk
helsevesen. IKT-Norges arbeid vil særlig ha fokus på:

Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen
Øke forståelse for - og brukervennlighet av IKT i helsevesenet
Bidra til at standardarbeidet innen helseIKT gir de beste løsningene for helsevesenet
og for næringslivet
Være en høringspartner i det offentliges utvikling av helsevesenet
Bidra til at seminarer og konferanser inne helse og IKT

IKT-Norge er i stor grad enig i de forslag som departementet her legger opp til og ønsker å
berømme departementet for arbeidet med dette forslaget. IKT- vil være den viktigste faktoren
for å øke og forbedre samhandlingen innen helsevesenet i Norge. Lovverket slik det
foreligger i dag gir ikke mulighet for å ta ut dette potenisale fullt ut. Vi mener forslaget vil gi
større muligheter for dette, og samtidig sikre personvern og de sikkerhetsmessige aspektene
ved bedre tilgang til nødvendige opplysninger.

IKT-Norge støtter de forslag som fremlegges av departementet. Det gis i dag tekniske
muligheter som vil gi nødvendig kontroll av tilgangen til ulike helseopplysninger. Ved å
benytte slike vil man oppnå både at personvernet til pasienten ivaretas og at
informasjonssikkerheten er høy, dette vil sikre at nødvendig informasjon lettere kan deles
mellom de behandlende institusjoner slik at man oppnår et bedre helsevern for pasienten.

IKT-Norge er enige i de vurderingene departementet her har gjort. Pasienter som har
virksomhetsovergripende behandling må få sin helseinformasjon tilgjengliggjort enkelt for
alle de behandlende institusjoner på tvers av statlig, kommunale, regionale, eller kliniske
disipliner og uavhengig om helsetjenesten er privat eller offentlig.



IKT-Norge ønsker å takke for muligheten til å komme med sine innspill.

Med vennlig hilsen
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