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Horing Forsiag iii forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom
virksom heter
-

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har folgende kommentar.
Revmatikertorbundet er i utgangspunktet positive til departementets forslag cm
tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. NRF stotter forslaget cm at det
etableres klare vilkár for a kunne gi tilgang til riktig helseinformasjon mellom
virksomheter. Forsiagene til forskrift slik vi leser det ivaretar konfidensialiteten og
personvernet pa en tilfredsstillende mate.
Nár det er sagt er vi svrt bekym ret og usikre pa cm tiden er moden for innforingen
av forskriften. Dette spesielt Ut fra Riksrevisjonens rapport som ble framlagt 11.
november.
I rapporten kan vi lese folgende:
• Helseforetakene har ikke i tilstrekkelig grad implementert gjeldende regelverk
om informasjonssikkerhet og behandling av helseopplysninger.
• Ansatte i helseforetakene har tilgang til helseopplysninger utover tjenstlig
behov.
• Helseforetakene har ingen systematisk kontroll og oppfolging av ansattes
tilgangertil EPJ.
• Helseforetakene har mangelfull internkontroll av tilgangsstyringen i EPJ.
• I to av fire helseforetak har ansatte ant hverandres bruker-ID og passord for
pálogging til EPJ-systemet.
• Ingen av helseforetakene forer journalansvarlig i journalen slik regelverket
pálegger.
I tillegg til forsiagene som departementet foreslár ma punktene riksrevisjonen trekker
fram vre godt forankret for forskriften kan tre i kraft. NRF kan derfor ikke gi sin
stotte til at det tillates deling av helseopplysninger mellom virksomheter for
ovenstáende punkter er godt innarbeidet.

Det er helt avgjorende at befolkningen har tillit til at opplysninger om deres helse
behandles konfidensielt og at kun de scm har tjenstlig behov kan fá tilgang til
opplysningene. Av det folger at pasienten ma selv kunne bestemme cm
opplysningene skal sperres for aN tilgang utenfor for den virksomheten som har lagret
opplysningene, eller om den bare skal sperres for enkelte virksomheter eller
personellgrupper. Pasienter skal ogsá ha god informasjon om sin mulighet til a
motsette seg at helseopplysninger gjores tilgjengelig. Det er I tiflegg viktig at det I
journalene skilles mellom opplysninger sam kan deles og opplysninger sam ikke kan
og/eller skal deles.
Ved inngáelse av avtale cm a gi andre virksomheters helsepersonell tilgang til
journalopplysninger er det viktig at det I avtalen kommer tydelig fram at det kun er
opplysninger som er relevante og nodvendige for a yte, administrere eller
kvalitetssikre helsehjelpen til pasienten scm skal vre tilgjengelig.
Dokumentasjon av tilgang og hvem scm logger seg pa er srdeles viktig. I forslaget
som foreligger foreslãs det at det registreres automatisk nár det gjores oppslag.
Dette gjør at pasienten selv kan kontrollere hvem scm har lest i journalen. Kravet cm
en teknisk losning for automatisk logging for det kan gis tilgang til
journalopplysninger for ekstern virksomhet, mener NRF er viktig for a ha kontroll med
hvem scm gjor oppslag.
NRF er enige med FF0 i at det bor utvikles en elektrcnisk losning for lesing av logg
pa “Mine sider pa helsenorge.no, der pasientene selv kan gá inn og sjekke loggen.
Et annet viktig punkt er at det ma stilles samme sikkerhetskrav til kommuner og smâ
virksomheter scm det stilles til helseforetak. Det ma i alle virkscmheter der
infcrmasjcn skal deles vre databehandlingsansvarlige scm ivaretar rutiner for
hvordan infcrmasjcnssikkerheten skal ivaretas.
Konklusjon
RevmatikerIcrbundet mener at det ikke kan tillates deling av helseopplysninger
mellcm virkscmheter, for helseforetakene har ryddet app cg etterlever regelverket for
tilgangsstyring.
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