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Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter -  
Høringssvar fra Sunnaas sykehus 

 
For våre pasienter vil muligheten for at helsepersonell ved Sunnaas sykehus HF får journaltilgang på 
tvers av virksomheter bety en klar forbedring av behandlingskvaliteten og økt pasientsikkerhet. På 
bakgrunn av våre regionale og nasjonale funksjoner samarbeider vi tett med mange aktører både i 
spesialist- og kommunehelsetjenesten. Elektronisk journaltilgang på tvers har vært et savn og utover det 
at etterlysning og oversending av papirutskrifter fra elektroniske journalsystemer er tidkrevende, har vi 
dessverre en rekke eksempler på at manglende eller forsinket tilgang på journal fra annen virksomhet 
har ført til forringet kvalitet eller gått utover pasientsikkerheten. 
 
Sunnaas sykehus HF er derfor svært positiv til at journaltilgang på tvers skal være juridisk mulig og at 
dette skal komme på plass fort. Vi er imidlertid alvorlig bekymret for at kombinasjonen av eksisterende 
tekniske muligheter og juridiske krav kan føre til at journaltilgangen på tvers blir formelt mulig, men 
praktisk umulig eller så omstendelig at den er lite nyttig i daglig praksis. Å åpne for journaltilgang på 
tvers av virksomheter er ikke mulig uten en viss økning av faren for brudd på informasjonssikkerhet, 
men dette vil etter vårt syn klart veies opp av økt pasientsikkerhet. 
 
 
Trusler mot en praktisk virksom ordning 

 Det er viktig at det ikke stilles større krav til struktur i EPJ enn det foreligger per i dag. Hvis 
journalinformasjon skal f.eks. skulle måtte forhåndsvurderes av virksomheten der 
informasjonen befinner seg – med tanke på om den er relevant og nødvendig for den aktuelle 
behandlingen i annet foretak – vil det være stor fare for at det i praksis ikke blir journaltilgang 
på tvers av virksomheter. Bl.a. vil informasjon som på et tidspunkt vurderes som ikke relevant, 
kunne være relevant senere slik at vurderingen må være dynamisk. Å vurdere innholdet i hvert 
enkelt dokument opp mot den aktuelle problemstillingen hver gang det ønskes tilgang, er i 
praksis ikke gjennomførbar. 

 Slik det er lagt opp til er det fare for at etablering og vedlikehold av journaltilgang på tvers kan 
være svært ressurskrevende. Risikovurderinger må gjennomføres før avtaler skal inngås, og disse 
skal også vedlikeholdes. Dette må gjennomføres med hver virksomhet man ønsker 
journaltilgang på tvers med. For et sykehus som Sunnaas sykehus HF som har samarbeid med 
mange virksomheter, vil dette kunne svært ressurskrevende. I praksis er det derfor fare for at 
slik avtale kun vil inngås med noen få sykehus. 

mailto:postmottak@hod.dep.no


Sunnaas sykehus Side 2 
 

 Tilgang på journal via VPN vil være en ønsket mulighet, men dette medfører at logging på 
begge sider da ikke vil være mulig. Logging i det foretaket hvor journaldokumentet befinner seg, 
bør være tilstrekkelig.  

 
Vi legger for øvrig merke til at begrepet ”risikovurdering” i høringsutkastet nærmest utelukkende 
brukes i sammenheng med vurderinger av informasjonssikkerhet, mens pasientsikkerhet i liten grad er 
nevnt når risikovurderinger er omtalt. En reell risikovurdering av løsninger som gir journaltilgang på 
tvers av virksomheter må inkludere både pasientsikkerhet/kvalitet og informasjonssikkerhet. 
 
Avsluttende ønsker vi å legge til at holdningsarbeid opp mot ansatte, undervisning/opplæring og tillit 
må vektlegges i forbindelse med informasjonssikkerhet generelt, ikke kun tekniske restriksjoner fordi de 
er mulige. EPJ har gitt større muligheter til å begrense og kontrollere tilgang sammenlignet med 
papirjournal. At begrensninger er teknisk mulige betyr ikke at de behøver å brukes fullt ut. Løsninger 
som opprettholder tillit i befolkningen er avgjørende, men de må være praktisk gjennomførbare og 
ivareta mulighetene for økt pasientsikkerhet og kvalitet som ligger i moderne elektronisk journalføring. 
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