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Høring

— Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

Norges Optikerforbund (NOF) takker for tilsendt høring. Som gjort kjent i tidligere høringer støtter

forbundet opp om de mange endringene som er iverksatt for å skape et bedre og mer dynamisk

helsevesen til nytte for befolkningen. På generell basis støtter vi også opp om intensjonene i denne

spesifikke høringen.

Det er behov for bedre, sikrere og raskere pasientrettet informasjonsutveksling innen helsevesenet.

Det er en forutsetning at sikkerheten i forhold til å ta vare på og behandle denne informasjonen

ivaretas. Bruk av fødselsnummer, navn og adresse vil være med å sikre at informasjon legges inn på

riktig person. Det kan synes mer naturlig å be pasientene om identifikasjon enn tidligere. Ut fra

prinsippene om kjernejournal vil det i fremtiden bli særdeles viktig å få korrekt journalinformasjon på

riktig person.

I forslaget står det at det er helsepersonellgrupper som yter helsehjelp på vegne av det offentlige

som skal få tilgang til folkeregisteropplysningene. I fremtiden vil det trolig være

helsepersonellgrupper som yter betydelig helsehjelp til nytte for befolkningen, som ikke ligger

innunder spesifikke avtale- eller takstsystemer. Hvilke helsepersonellgrupper som skal få tilgang, bør

styres etter behov for informasjon i registrene til pasientenes beste.

Det legges i forslaget opp til en styrket brukermedvirkning. Dette tror Norges Optikerforbund er et

viktig fremtidig element innen helsevesenet. Fremtidens pasienter vil være mer delaktige i egen

oppfølging og behandling enn i dag. Dette setter krav til helsepersonellet. Brukermedvirkning

fremmer sterkere behov for aktiv refleksjon hos helsepersonellet som igjen kan skape bedre basis for

dialog. Kommunikasjonsutfordringen er en viktig årsak til misnøye hos pasientene.
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Bedret brukermedvirkning, og derav bedret kommunikasjonsklima, vil være positivt. Tanken om

fellesjournal er et viktig element i dette. Helsepersonellet vil være kjent med at pasienten og andre

samarbeidende yrkesgrupper, ved behov, har tilgang til registrert journalinformasjon.

Ved fremtidige utvidelser av ordningen med formelle krav, for eksempel til elektroniske henvisninger

og epikriser, er det viktig at de ulike yrkesgruppene i god tid kan jobbe sammen med myndighetene

for en god og fornuftig implementering av elektroniske systemer. Nye parter må tas med i arbeidet

tidlig, da det innenfor ulike helseprofesjoner er et vidt spekter av datasystemer som er i bruk, som

må tilpasses.

Norges Optikerforbund stiller seg positivt til de foreslåtte endringer i folkeregisterloven og
folkeregisterforskriften.
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