
 

 Fagavdelingen 
Fagdirektør 

 
 

Postadresse 
Sørlandet sykehus HF 

Besøksadresse 
Eg 

Telefon 
+47 38 07 44 00 

Administrasjonsadresse 
Sørlandet sykehus HF 

Foretaksregisteret 
NO 983 975 240 MVA 

Fagdirektør 4615 Kristiansand Telefaks 

  

Postboks 416 

4604 Kristiansand 

Hjemmeside  

www.sshf.no Postboks 416   
4604 Kristiansand   Bankkonto Telefon e-post 
  1503.27.07405 03738 postmottak@sshf.no 

 

_ 

 Vår dato Vår referanse 

14-11-2014 14/07104 

 Deres dato Deres referanse 

  14/3724 
  

postmottak@hod.dep.no  
  
  
  
  
 
 
 
 
Høringsuttalelse fra Sørlandet sykehus HF - Forskrift om tilgang til helseopplysninger 
mellom virksomheter  
 
Sørlandet sykehus HF har følgende kommentarer til høringsnotatet. 
 
Det forutsettes i utgangspunktet at tilgangen til helseopplysninger mellom virksomheter kun 
omfatter lesetilgang og ikke skrivetilgang. 

(Jf. høringsnotatets kap. 5.3, siste avsnitt: Dokumentasjonsplikten etter 
helsepersonelloven §§ 39 og 40 skal gjennomføres i den journalen virksomheter 
etablerer for dette formålet. Helsepersonell verken kan eller skal gjennomføre sin 
dokumentasjonsplikt i andre virksomheters journaler som det gis tilgang til., samt 
kap. 5.6.2 Tilgang: Departementet mener at forskriften bare bør regulere 
lesetilgang, dvs. at helsepersonell i andre virksomheter bare skal kunne hente frem, 
men ikke registrere eller endre opplysninger i registeret. Dette følger av ordlyden i § 
2 om forskriftens virkeområde.) 

 
Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om det bør åpnes for en begrenset 
skriveadgang i tilknytning til at det gis tilgang. I høringsnotatet står følgende om dette: ”Dette 
bør i tilfelle begrenses til registreringer som er nødvendige for forståelsen av de vurderingene 
som er gjort. Disse registreringene skal ikke erstatte virksomhetens egen journalføringsplikt.” 
Sørlandet sykehus stiller seg tilbakeholdne til en slik begrenset skrivetilgang. Den må i så fall 
nøye begrenses og defineres. Det vil være vanskelig å kontrollere hvilke opplysninger som 
registreres, noe som vil kunne medføre en pasientsikkerhetsrisiko dersom man f.eks på grunn 
av uklarheter rundt hva som forventes registrert skulle overse viktige opplysninger). 
 
I høringsnotatets kap 5.1. står følgende i siste avsnitt: ”Flere av kravene, som for eksempel 
pasientens rett til sperring og til innsyn i logg, forutsetter imidlertid at virksomhetene også har 
tekniske løsninger som gjør dette mulig.” Forskriftens bestemmelser om rett til sperring av 
opplysninger, også opplysninger som skal gis fram i tid, krever gode tekniske løsninger. 
Sørlandet sykehus stiller spørsmål med hvorvidt disse løsningene per i dag er tilfredsstillende 
i forhold til å ivareta krav i foreslått forskrift. 
 
Det samme gjelder de tekniske løsningene knyttet til dette at utveksling av pasientdata 
mellom virksomheter krever dobbelt logging, dvs i begge systemer.  Er de tekniske løsninger 
som skal sikre dette tilstrekkelig ivaretatt og gjennomførbare i dagens systemer? 
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