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HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILGANG TIL 

HELSEOPPLYSNINGER MELLOM VIRKSOMHETER 

 

Gjøvikregionen med kommunene, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten og 

Gjøvik kommune vil med dette komme med sine synspunkter til forslaget til forskrift om 

tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. Viser til brev datert 19.09.2014. 

 

Formål 

Informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas ved tilgang mellom virksomheter. 

Forskriften skal bidra til at pasienter og brukere skal kunne ha tillit til at opplysningene i 

systemene blir sikret på best mulig måte og ikke tilflyter uvedkommende. Formålet med 

forskriften er at informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas ved tilgang mellom 

virksomheter.  

Dette betyr at: Forskriften vil pålegge virksomhetene ansvar for å etablere nødvendige 

organisatoriske og tekniske tiltak for tildeling og kontroll av tilgangsrettigheter til 

helseopplysninger. Med tilgang menes her at helsepersonell gis adgang til elektronisk å 

hente frem helseopplysninger om pasienten.  

Den databehandlingsansvarlige i virksomheter som gis tilgang, får et selvstendig ansvar for å 

styre tilgangen i egen virksomhet. Det følger av personopplysningsforskriften § 2-15 at den 

databehandlingsansvarlige bare kan overføre helseopplysninger elektronisk til virksomheter 

som har tilfredsstillende informasjonssikkerhet.  

 

 

1. Vurdering av gjeldende rett – informasjonsdeling mellom helsepersonell 

Gjøvikregionen ser at vi i dag har et system som er bygd opp slik forskriften krever når 

det gjelder tilgangsstyring av helseopplysninger. Forskriften påpeker virksomhetens 

ansvar for å ha en databehandlingsansvarlig som har tiltak for tilgangsstyring. 
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2. Departementes vurdering 

Gjøvikregionen opplever i dag at fagsystemene (Visma Profil og Gerica) kan gi 

begrensninger i det å tilpasse oss formålet i forskriften. Med dette mener vi muligheter til 

å gi elektronisk tilgang mellom virksomheter.  

 

 

GJØVIKREGIONENS REFLEKSJONER 

Vi ser at forslaget for Gjøvikregionen i hovedsak bare kan gjennomføres på dagtid. Dette vil 

kunne gi begrensninger i forhold til formålet med å få tilgang på nødvendige 

helseopplysninger, på grunn av at databehandlingsansvarlige som hovedprinsipp jobber 

dagtid. I tillegg må det på forhånd være avklart mellom virksomhetene en avtale der begge 

parter oppfyller kravene til elektronisk tilgang til helseopplysninger. 

Vi mener at intensjonen bak høringsnotatet er bra, da den vil kunne føre til effektiv 

samhandling mellom virksomhetene som yter helsehjelp. Dersom pasienten samtykker og 

forholdene ligger til rette (ønsket endring) vil dette kunne føre til mindre byråkratisering og en 

mer effektiv drift. Vi vil få et mer sømløst pasientforløp, da det kan oppleves utfordrene å 

sikre samme informasjon/opplysninger til ulike virksomheter i behandlingsforløpet.   

 

 

KONKLUSJON: 

Gjøvikregionen støtter forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom 

virksomheter. Utfordringen ligger i den tekniske tilpasningen for å kunne gi tilgang til 

helseopplysninger på tvers av virksomheter.   

 

 

Med vennlig hilsen  
Helse- og omsorgsledergruppa i Gjøvikregionen 
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Østre Toten   Østre Toten  Gjøvik 
 
 
Aud-Inger Ystgaard  Audun Amdahl Laila Nereng 
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