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Svar - Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter  

 

Det vises til høringsbrev av 19.09.2014 og tilhørende høringsdokument Forslag til forskrift om 

tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. Høringsfrist 14.november 2014. 

 

Høringen gjelder forslag til en ny forskrift som skal regulere adgangen til å gi tilgang mellom 

virksomheter, til helseopplysninger i pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre. 

Forskriften skal hjemles i den nye pasientjournallovens § 19 og skal supplere lovfestede krav til 

informasjonssikkerhet og personvern. 
 

På vegne av Trondheim kommune avgis følgende administrative høringsuttalelse: 

 

Trondheim kommune gir sin tilslutning til forslag til ny forskrift og støtter de vurderinger som 

gjøres i høringsnotatet. 

 

Trondheim kommune har vært pilotkommune for innføring av den nasjonale kjernejournalen fra 

august 2012. Vi har allerede høstet gode erfaringer fra bruken av kjernejournal og ikke minst har vi 

mottatt mange positive tilbakemeldinger fra innbyggere som ser nytten av at sentrale og viktige 

opplysninger om egen helse er oppdaterte og tilgjengelige på tvers av nivåene i helsetjenesten der 

det oppstår et akutt behov for uplanlagt helsehjelp, for eksempel ved legevakt og i akuttmottak i 

sykehus. 

 

Trondheim kommune er også en aktuell samarbeidspartner med Helse Midt-Norge RHF om 

utvikling og anskaffelse av en ny felles pasientjournal mellom sykehusene, kommunene og 

fastlegene i regionen. Uten en forskrift, som foreslått, vil ikke dette være mulig å oppnå. 

 

Trondheim kommune har vært koordinator for KomUt - prosjektet, kommunal utbredelse av 

elektroniske meldinger mellom sykehus, kommuner og fastleger i Sør-Trøndelag i perioden 2012 - 

2014 der vi nå har kommet i mål med hele fylket. Erfaringer så langt viser at selv om papirbasert 

kommunikasjon i stor grad byttes ut med elektronisk kommunikasjon, ligger det fortsatt et betydelig 

arbeid i håndteringen av meldingene. I tillegg har volumet av meldinger vist seg å øke, 

sannsynligvis fordi det er betydelig enklere med elektroniske meldinger enn med å sende papir. Fra 
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stadig flere fagmiljøer kommer det nå signaler om at meldingsutveksling kun er en overgang til 

deling av informasjon, ved tjenestelig behov, på tvers av virksomhetene. 

 

Sentralt i utviklingen av systemene er autorisasjon og autentisering, samt logging og dokumentasjon 

av tilgang. Dette er helt sentralt for at innbyggerne skal ha tillit til at opplysninger ikke blir 

misbrukt, og at de selv enkelt skal kunne få ut informasjon om bruken av denne tilgangsmuligheten 

mellom virksomheter. At innbyggerne skal kunne reservere seg, det vil si motsette seg at 

opplysninger gjøres tilgjengelig mellom virksomheter, er også et viktig aspekt. 
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Helge Garåsen 

kommunaldirektør 

Lene Stene Salberg 

kommuneoverlege 
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