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Høringssvar- forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å komme med innspill.
Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om det bør åpnes for en begrenset
skriveadgang i tilknytning til at det gis tilgang.
Farmaceutene mener at det er en forutsetning for å kunne bidra til riktig legemiddelbruk at
farmasøyter gis tilgang til journal og at vi får journalføringsplikt. Farmasøyter bør som et minimum få
skriveadgang når det gjelder legemiddelopplysninger i journalen. Pasientsikkerhetsprogrammet har
tre innsatsområder som gjelder legemidler. Ett av dem er samstemming av pasientens legemidler.
Dette er essensielt for god og riktig behandling videre i pasientforløpet. Det er avdekket at det er et
fåtall av pasientene som har en oppdatert legemiddelliste. Tilgang til journal og journalføringsplikt er
også nødvendig når farmasøyter utfører legemiddelsamtaler og legemiddelgjennomganger i
tverrfaglige team eller alene.
I arbeidet med ny legemiddelmelding ble Kontaktpunktet for tverrfaglig legemiddelinformasjon bedt
om å utrede blant annet oppfølging og etterlevelse av legemiddelbehandling. Helsepersonells
mangelfulle oversikt over faktisk legemiddelbruk hos pasienten og lite brukervennlige systemer ble
identifisert som hovedutfordringer.
Relevante og nødvendige pasientopplysninger må etter Farmaceutenes mening følge pasientene og
være tilgjengelige for helsepersonell som yter helsehjelp, uavhengig av hvor pasienten tidligere har
fått helsehjelp og organisering av sektoren. Helsepersonell må raskt kunne danne seg et helhetlig
bilde av pasientens helsetilstand og legemiddelbruk for å gjøre riktige valg. Dette bidrar også til at
pasienter i større grad slipper å gjenta opplysningene hver gang de oppsøker helse- og
omsorgstjenesten.
Farmaceutene har tidligere påpekt at personvern er mer enn hensynet til konfidensialitet. Viktige
personvernhensyn er også at opplysninger skal være korrekte og oppdaterte, og tilgjengelige for rett
person til rett tid. Godt personvern krever at alle hensyn ivaretas. I pasientbehandling kan tilgang til
journalopplysninger være kritisk. Manglende tilgjengelighet til oppdaterte og korrekte opplysninger
er et stort problem i dag og går ut over pasientsikkerheten.

I en rapport om e-helse i Norge fra 2013, utarbeidet av Nasjonalt senter for samhandling og
telemedisin (NST), uttrykker flere pasienter (48 prosent) bekymring for at helseopplysningene deres
ikke skal være tilgjengelige i en akutt situasjon i motsetning til de (41 prosent) som er bekymret for at
sensitive opplysninger skal komme på avveie. Bekymringer knyttet til personvern kan løses ved at
pasienten eier egne helse-/legemiddelopplysninger som de kan dele med hvem de ønsker.
Farmaceutene mener at det er viktig at også pasientene har enkel tilgang til helseopplysninger om
seg selv. Departementet og Helsedirektoratet arbeider med løsninger for å gjøre pasientjournaler
elektronisk tilgjengelige for innbyggerne ved bruk av portalen www.helsenorge.no. Vi støtter dette
arbeidet, men det ser ikke ut som om det er tatt høyde for dette i forslaget til forskrift. Vi mener også
at det bør legges til rette for enkle metoder som gir pasienten mulighet til å samtykke til at
helsepersonell som yter helsehjelp til den aktuelle pasienten gis innsyn i journalopplysninger.
Opplysninger om egen helse bør det være pasientene som eier.
Det bør allerede i denne forskriften pålegges virksomheter en plikt til å dele sine journalopplysninger
med en nasjonal pasientjournal når teknologien er på plass for å oppfylle intensjonene i «En
innbygger- en journal.»
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Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er profesjonsforeningen for farmasøyter. Foreningen arbeider
for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre 3300 medlemmer. Farmasøyter
er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige
kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler.
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