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Høringssvar — Endringer i helsesektorens tilgang til
folkeregisteropplysninger

FF0 viser til Finansdepartementets høringsnotat av 31. mars 2012, vedrørende 'Endringer i
helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger'.

FF0 ser at det er behov for at private helseaktører som utøver helsetjenester på vegne av
det offentlige, kan få tilgang til folkeregisteropplysninger for å sikre identifisering av pasienter.
FF0 mener imidlertid at det er nødvendig å ha en grundigere gjennomgang av
personvernhensynene ved at private helseaktører får tilgang til opplysninger i folkeregisteret.
Det må dessuten tydeliggjøres hvilke opplysninger som skal overføres.

4.3 Personvernhensyn
Det fremgår av personopplysningsloven at det stilles vilkår til behandling av
personopplysninger. Det innebærer at:

«personopplysninger kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller
at det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling. Det er også unntak fra
samtykke dersom behandlingen er nødvendig for å ivareta den registrertes vitale
interesser, å utføre en oppgave av allmenn interesse eller utøve offentlig myndighet».

Kilde:Høringsnotatet s. 24

Formuleringen i punktet om unntaket fra samtykkereglene er generelt og overordnet
beskrevet, og sier lite om hvilke konkrete opplysninger i Folkeregistret som skal avgis til
private ytere av helsetjenester. FF0 mener at en slik konkretisering burde vært diskutert og
synliggjort i høringsnotatet.

Videre savner FF0 en mer grundig drøfting av personvernhensyn ved å gi tilgang til
folkeregisteropplysninger til private tjenesteaktører i helsesektoren enn det som framkommer
i høringsnotatet.

FF0 registrerer at det er utarbeidet en klar norm for informasjonssikkerhet for helse-,
omsorgs- og sosialtjenesten, og at alle som skal benytte folkehelseregisteropplysninger via
Norsk Helsenett er forpliktet på denne normen. Dette vil gi en tilfredsstillende sikkerhet i den
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elektroniske overføringen av opplysninger fra Norsk Helsenett til de som skal bruke
opplysningene.

4.4 Tilgangsstyring

FF0 mener at punktet om tilgangsstyring er greit beskrevet. Det er betryggende at det
legges opp til at en gradert løsning der den enkelte som benytter seg av tilgangen knyttes til
en brukerprofil. Brukerprofilen skal gi oversikt over hvilke brukere som har tilgang til
bestemte folkeregisteropplysninger og hvem som har benyttet seg av tilgangen. I tillegg er
det krav om at eksterne spørrere må identifisere seg med brukernavn og passord hver gang
tjenesten benyttes. FF0 mener at dette bør tilfredsstille kravene til tilgangsstyring fra Norsk
Helsenetts side.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Liv Arum
Generalsekretær
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