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Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høring om forslag til ny forskrift som skal

regulere adgangen til å gi helsepersonell tilgang til helseopplysninger i pasientjournaler og

andre behandhngsrettede helseregistre mellom virksomheter, med høringsfrist

14. november 2014.

Forskriften har til hensikt å supplere lovfestede krav til informasjonssikkerhet og personvern

og omhandler hvilke krav som må være oppfylt i virksomhetene for å kunne gi

helsepersonell i andre virksomheter tilgang til pasientjournalen.

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter forslaget til forskrift. Utviklingen går i retning av at

pasienter i økende grad forflyttes mellom virksomheter for å få optimal behandling hos rette

spesialist på rett nivå. Det er avgjørende at pasienter og brukere kan ha tillit til at

opplysningene i systemene blir sikret på best mulig måte og ikke tilflyter uvedkommende.

Samtidig er det grunnleggende at helsepersonell har enkel tilgang på helseopplysninger slik

at pasienten så raskt som mulig kan bli godt ivaretatt og at man ikke bruker unødig mye tid

og ressurser for å yte sikker helsehjelp.

Slik Spekter ser det er forskriften et godt bidrag til å styrke regjeringens arbeid med økt

produktivitet i offentlig sektor. God tilgang på helseopplysninger i pasientjournaler vil sikre

at det ikke går med tid til å spørre ut pasienten om svar på spørsmål det er svart på tidligere,

til å hindre dublering av ressurskrevende undersøkelser og at det ikke brukes unødig tid på å

vurdere forhold som er vurdert tidligere.
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I tillegg vil det bidra til at helsepersonell opplever mindre frustrasjoner i arbeidet sitt ved å

slippe å vente på at andre systemer oversender nødvendige pasientopplysninger eller at

man må bruke unødig tid på å innhente pasientopplysninger fra avleverende virksomhet. På

den måten sikrer en at helsepersonell kan frigjøre tid til pasientrettet arbeid, og dermed

minske bruken av tid til såkalt administrasjon. Forskriften legger dermed til rette for at

viktige tidstyver fjernes, og unødig dobbeltarbeid hindres.

Det er flere konkrete detaljspørsmål som reises ut fra foreliggende forslaget til forskrift. I

den sammenheng viser vi til høringssvarene fra de regionale helseforetakene og ber

departementet sikre at de forhold som tas opp svares opp og tydeliggjøres. Intensjonen bør

være at alle forhold er så konkrete, tydelige og gjennomførbare som mulig

Med vennlig hilsen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

wvv2
Anne-Kari Bratten

Administrerende direktør
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