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Bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som regulerer 
adgangen til å gi tilgang mellom virksomheter 
behandlingsrettede helseregistre for å yte, administrere eller
Formålet med forskriften er at 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. 

Nordlandssykehusets høringsuttalelse
Forslag til forskrift har vært til høring i Nordlandssykehuset miljø for IT og e
helhet vurderes forskriften til å framstå som grei. 
en forskrift for fremtiden. Per i dag har vi ikke de tekniske løsningene som 
virksomheter kan hente helseop
helseopplysningene. Vi vet at det
tekniske løsninger hvor det å hente informasjon sannsynligvis blir standarden i fremtiden.
blir derfor viktig ved fremtidige 
kompatible med fremtidige løsninger for henting av pasientdata (IHE standard

Vi har noen bemerkninger til det konkrete innholdet i forskriften:
 Forskriften beskriver at for å kunne gi tilgang mellom virksomheter skal det foreligge en 

avtale mellom virksomhetene og 
virke som en liten hensiktsmessig praktisk løsning. Ville det ikke være bedre om man 
innførte en nasjonal standardavtale

 Databehandlingsansvarlig 
virksomheten er god nok før man inngår avtale. Vi
Nordlandssykehuset å ha ov
samarbeidspartnere. Dersom det blir aktuelt med denne typen samarbeid opp mot 
kommunene vil det bli en betydelig jobb for N
vurderingen for hver av våre samarbeids
virksomhetene kan sertifiseres av en ekstern part (etat, tilsyn eller lignende)
til om de ivaretar informasjonssikkerheten godt nok til denne type
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Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som regulerer 
adgangen til å gi tilgang mellom virksomheter – til helseopplysninger i pasient 
behandlingsrettede helseregistre for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til den enkelte. 
Formålet med forskriften er at informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas ved tilgang mellom 
virksomheter. Forskriften skal bidra til at pasienter og brukere skal kunne ha tillit til at opplysningene 

temene blir sikret på best mulig måte og ikke tilflyter uvedkommende. 

Nordlandssykehusets høringsuttalelse
orslag til forskrift har vært til høring i Nordlandssykehuset miljø for IT og e

helhet vurderes forskriften til å framstå som grei. Likevel ser vi i Nordlandssykehuset at d
r i dag har vi ikke de tekniske løsningene som 

kan hente helseopplysninger hos oss – i dag utleverer vi disse 
Vi vet at det jobbes både nasjonalt og internasjonalt med å utarbeide 

tekniske løsninger hvor det å hente informasjon sannsynligvis blir standarden i fremtiden.
blir derfor viktig ved fremtidige nyanskaffelse av IT - løsninger for pasientbehandling 

le med fremtidige løsninger for henting av pasientdata (IHE standard

til det konkrete innholdet i forskriften:
at for å kunne gi tilgang mellom virksomheter skal det foreligge en 

avtale mellom virksomhetene og det er definert hva avtalen skal innholde (§4).
virke som en liten hensiktsmessig praktisk løsning. Ville det ikke være bedre om man 

asjonal standardavtale som virksomhetene kunne benytte seg av?
Databehandlingsansvarlig skal vurdere om informasjonssikkerheten hos den andre 

god nok før man inngår avtale. Vi ser for oss at det er vanskelig for 
å ha oversikt over hvor god informasjonssikkerheten er hos
Dersom det blir aktuelt med denne typen samarbeid opp mot 

kommunene vil det bli en betydelig jobb for Nordlandssykehuset å gjøre denne 
vurderingen for hver av våre samarbeidskommuner. Vi forslår derfor at det vurderes om 

kan sertifiseres av en ekstern part (etat, tilsyn eller lignende)
formasjonssikkerheten godt nok til denne type avtaler.

Saksbehandler
Tonje Elisabeth Hansen
Dir.tlf 75534000

Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som regulerer 
til helseopplysninger i pasient - journaler og andre 

kvalitetssikre helsehjelp til den enkelte. 
Formålet med forskriften er at informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas ved tilgang mellom 
virksomheter. Forskriften skal bidra til at pasienter og brukere skal kunne ha tillit til at opplysningene 

orslag til forskrift har vært til høring i Nordlandssykehuset miljø for IT og e-helse. Som en 
Likevel ser vi i Nordlandssykehuset at dette er 

r i dag har vi ikke de tekniske løsningene som tillater at andre 
disse 

bes både nasjonalt og internasjonalt med å utarbeide 
tekniske løsninger hvor det å hente informasjon sannsynligvis blir standarden i fremtiden. Det 

pasientbehandling at disse er 
le med fremtidige løsninger for henting av pasientdata (IHE standard).

at for å kunne gi tilgang mellom virksomheter skal det foreligge en 
det er definert hva avtalen skal innholde (§4). Dette kan 

virke som en liten hensiktsmessig praktisk løsning. Ville det ikke være bedre om man 
som virksomhetene kunne benytte seg av?

skal vurdere om informasjonssikkerheten hos den andre 
at det er vanskelig for 

ersikt over hvor god informasjonssikkerheten er hos alle våre 
Dersom det blir aktuelt med denne typen samarbeid opp mot 

å gjøre denne 
Vi forslår derfor at det vurderes om 

kan sertifiseres av en ekstern part (etat, tilsyn eller lignende) med hensyn 
avtaler.



Side 2 av2

 Det stilles spørsmål med om virksomheten som henter journalobjekter skal kunne ha 
skrive tilgang i objektet. Dette er utfordrende da vi risikerer å ha to versjoner av samme 
journalobjekt. Dersom virksomheten som opprinnelig opprettet journalobjektet ikke 
henter det reviderte tilbake – hvilket journalobjekt vil da være det gyldige? Forskriften 
trekker frem behovet for å kunne markere i røntgenbilder når disse hentes ut av 
virksomhet. Eksemplet i høringsutkastet går på at virksomhet A ønsker bildene gransket 
hos virksomhet B. Da henter virksomhet B ut bildene og vil kanskje ha behov for å sette 
på markering for å supplere sin beskrivelse. Dersom man går for en slik løsning (både for 
bilder og dokumenter) må det sikres at dokumenter som er endret etter uthenting tydelig 
merkes som endret.

Med vennlig hilsen

Tonje Elisabeth Hansen
Fagsjef


