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Høringsuttalelse - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter
Vi viser til høringsbrev av 19.9.2014 og takker for anledningen til å gi høringssvar.
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet en ny forskrift som regulerer
helsepersonells tilgang til helseopplysninger i pasientjournaler og andre behandlingsrettede
helseregistre mellom virksomheter i helsetjenesten. Vi vil i det følgende benytte anledningen til å gi
noen kommentarer til forslaget som kan påvirke Folkehelseinstituttets arbeid.
Krav til informasjonssikkerhet og tilgangsstyring
Folkehelseinstituttet støtter forslaget til forskrift og de kravene til informasjonssikkerhet som er lagt
frem. Folkehelseinstituttet mener det er viktig å legge til rette for utveksling av helseopplysninger
mellom virksomheter på veien mot å realisere målbildet i Stortingsmelding Nr. 9; Én innbygger - én
journal. Samtidig bemerker Folkehelseinstituttet at dagens informasjonsstruktur i journalsystemer i
begrenset grad legger til rette for tilgang til helseopplysninger i henhold til den foreslåtte forskriften,
men at lovverket nå muliggjør en utvikling i slik retning.
Sentrale helseregistre
Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for ti sentrale helseregistre. Disse registrene vil bli
hjemlet i ny helseregisterlov og har i hovedsak sekundærbruk som formål, herunder forskning,
helseanalyse, kvalitetssikring, styring og beredskap. Enkelte av de sentrale registrene ved
Folkehelseinstituttet har elementer av å yte helsehjelp til den enkelte, altså primærbruk av
helseopplysninger. I dag gjelder dette eksempelvis Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og MSISog tuberkuloseregisteret. Dette gjelder også enkelte av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
som er tilknyttet sentrale helseregistre, for eksempel Norsk pacemaker og ICD-register, som er
tilknyttet Hjerte- og karregisteret. Folkehelseinstituttet legger til grunn at disse helseregistrene ikke
vil komme under virkeområdet til forskriften som er på høring. Hjemmelsgrunnlag for bruk av data
fra de sentrale helseregistrene til behandlingsrettede formål bør klargjøres.
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