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HØRING - FORSKRIFT OM TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER MELLOM
VIRKSOMHETER
Fagforbundet ser positivt på at helsepersonell får tilgang på pasientopplysninger som er
viktig for å kunne gi pasientene riktig behandling og forsvarlig helsehjelp.
Fagforbundet ser det som en forutsetning når det gis tilgang til helseopplysninger at den
tekniske standarden på datautstyr og organisering av ordningen, ivaretar taushetsplikten og
personvernet til pasientene. Vi forutsetter videre at rettigheter gis til kun det
helsepersonellet som har behov for opplysningene..
Bestemmelsen om hvem som skal ha tilgang må være regulert og at det helsepersonellet
som har behov for helseopplysningene får tilstrekkelig tilgang til det som er nødvendig for
den aktuelle behandlingen og helsehjelpen som pasienten har behov for.
Standarden på det tekniske datautstyret kan være en utfordring for å få en avtale mellom
virksomhetene, da virksomhetene kan ha systemer som ikke samsvarer med hverandre.
Dette gjelder spesielt i forhold til helseforetak og kommune, da kommunene har veldig
forskjellige datasystemer i dag. Det bør derfor vurderes om departementet må sette av
midler til gjennomføringen av ordningen, slik at alle aktuelle virksomheter får datautstyr
og programmer som ivaretar de samme strenge kravene som forskriften tilsier.
En modulbasert oppbygging av nivå på tilgang støttes og at kun de opplysningene som er
nødvendig for å behandle pasienten er tilgjengelig.
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Fagforbundet ser det som særs viktig av forskriften gjøres kjent for helsepersonellet som
blir involvert og at nødvendig opplæring gis for å kunne behandle pasientopplysningene
slik forskriften legger opp til.
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