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Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter - Høringsuttalelse
Vi viser til brev av 22. september 2014 med oversendelse av høring av forskrift om tilgang til
helseopplysninger mellom virksomheter.
KMD er positiv til at det fastsettes regler for å sikre god informasjonssikkerhet og godt
personvern ved tilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter. Deling av informasjon
på tvers av virksomheter vil bidra til både enklere og hurtigere informasjonsflyt i
helsesektoren, noe som ofte er gunstig for pasienten. Det er likevel viktig å huske på at
helseopplysninger kan være svært sensitiv informasjon for den enkelte. Deling av informasjon
må derfor skje på en sikker måte, slik at pasienten kan være trygg på at fortroligheten i
helsevesenet beholdes. De foreslåtte regler om hvordan deling kan skje på en sikker måte,
bidrar til å sikre dette.
KMD ser gjerne at det reflekteres i formålsbestemmelsen at forskriften skal sikre god
ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern. Departementet mener videre at direkte
tilgang til journalopplysninger kun bør omfatte lesetilgang. Dersom det er behov for å skrive
opplysninger inn i andre virksomheters journaler, bør dette ivaretas på andre måter.
KMD slutter seg til forslaget om at tilgang mellom virksomheter forutsetter avtale, og at
forskriften fastsetter minstekrav til en slik avtale. Videre er departementet positiv til at
forskriften oppstiller krav til informasjonssikkerhet og tilgangskontroll. Departementet mener
likevel at det ville vært fordelaktig med enda tydeligere krav i forskriften. I forskriften § 4 bør
det tas med hvem som skal gis tilgang. Videre bør det i noen grad vurderes hvilke
opplysninger det skal gis tilgang til. Det bør også fremkomme hvordan loggplikten og
pasientens innsynrett skal sikres.
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