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Finansdepartementet har lagt frem forslag til endringer i Lov om folkeregistrering §13 og
tilsvarende endringer i Forskrift om folkeregistrering §9-4 som åpner for at opplysninger i
folkeregisteret kan gis til private helsevirksomheter som utfører oppgaver på vegne av det
offentlige.

Norsk Helsenett SF ("Norsk Helsenett") drifter i dag en folkeregisterdatabase som helseforetakene
og sykehus har adgang til. Det er utvalgte opplysninger fra folkeregisteret utlevert av
Skattedirektoratet. Høringsnotatet gir en god fremstilling og begrunnelse for at tilgangen til
utvalget av opplysninger fra Folkeregisteret bør utvides. Norsk Helsenett SF støtter opp om
fremstillingen og konklusjonene, og ønsker å gi supplerende informasjon i saken.

Norsk Helsenett SF drifter helsenettet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og sektoren.
Helsenettet er summen av alle tilknyttede aktører, løsningen de benytter og de kommunikasjons-
tjenestene og -komponentene som muliggjør sikker utveksling av informasjon. Helsenettet er en
kommunikasjonsarena eller et lukket "nettsamfunn" hvor alle aktører har de samme muligheter,
rettigheter og plikter, og hvor all aktivitet skjer innenfor rammen av "Norm for informasjons-
sikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren" og øvrige krav fra offentlig myndighet. Dette ligger
i tilknytningsavtalen med Norsk Helsenett SF, og muliggjør drift av sikker utveksling av
pasientinformasjon/personopplysninger mellom aktørene i helsenettet.

I dag er bl.a. følgende aktører medlemmer/ deltakere av helsenettet
Alle enheter i spesialisthelsetjenesten > 98 % av allmennpraktiserende leger
365 av 419 kommuner > 90 % av befolkningen
400 tannklinikker
Alle apotek
Drøyt 100 ulike tredjeparts tjenestetilbydere
Drift av den nasjonale helseportalen (helsenorge.no)

Hver dag går det 250.000 elektroniske meldinger gjennom helsenettet, og antallet øker kraftig som
følge av innfOring av e-resept og på sikt nasjonal kjernejournal.

Ut i fra vår erfaring med de aktuelle nye aktørene som får tilgang til folkeregistret så representerer
ikke den utvidede tilgangen etter vår mening en fare for personvernet. Norsk helsenett mener at
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alle aktører i helsetjenesten, både fastleger og andre i kommunehelsetjenesten, sykehus og
privatpraktiserende spesialister, sentrale myndigheter og helseregistre, har behov for rutinemessig
innhenting og kontroll av personopplysninger.

Vår oppfatning er at personvernet faktisk kan bli styrket gjennom en gjennomført bruk av
Folkeregisteropplysningene i helsenettet. Det vil blant annet skje vet redusert forveksling av
personer (som er en av de hyppigste årsakene til utilsiktede hendelser), det vil spare tid og
forenkle arbeidet for helsepersonell. Forskning viser f.eks. at om lag hver sjette pasient som
primærhelsetjenesten må legge inn i sykehus, har redusert evne til å gjøre rede for seg, som blant
annet eget fødselsnummer. En regelendring vil også gjøre det enklere for Norsk Helsenett å
administrere tilgangen, når alle helsevirksomheter som utfører oppgaver på vegne av det offentlige
får lik tilgang.

Ande rimsmo
Helsef glig rådgiver
Norsk Helsenett SF
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