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Svar på høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Universitetet i Oslo (UiO) viser til brev av 19. september 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet 

hvor forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter ble sendt på høring.

UiO er i utgangspunktet positiv til at det legges til rette for å muliggjøre tilgang til helsedata på 

tvers av virksomheter. Vi anser det som en naturlig og riktig utvikling for å sikre at den enkelte 

pasient får riktig helsehjelp – uavhengig av hvor pasienten tidligere har mottatt denne hjelpen.

Når det er sagt så ser vi at forskriftene pålegger de enkelte virksomheter, som inngår avtale om 

tilgjengeliggjøring av helseopplysninger, et stort ansvar med hensyn til utforming og presisering av 

hva slags informasjon, inkludert avgrensning av informasjons-tilgang avtalen omfatter (f.eks. 

hvilke journalmoduler). Det samme gjelder hvordan tilgangsstyringen skal organiseres og 

kvalitetssikres. 

UiO er bekymret for at den valgte måten å regulere dette på gjør det vanskelig for den enkelte 

virksomhet/institusjon, særlig de mindre, å vite når de oppfyller kravene. Vi antar at kompetanse 

til å vurdere dette vil variere, og vi mener på bakgrunn av dette at det bør etableres et overordnet 

organ på nasjonalt plan som kan bistå de institusjonene med å tilrettelegge, kvalitetssikre 

gjennomføringen, samt kontrollere at forskriftene faktisk overholdes.  

Som Norges største universitet med bredt tilbud innen helsefag er vi opptatt av betydningen 

forslaget vil få for vår virksomhet og våre studenter.  Vi ber derfor om at forskriften også tar opp i 

seg at personer under utdannelse i fag som leder til en autorisasjon innenfor helsefagene sikres rett 

til innsyn i pasientjournaler, når de er i praksis eller i forbindelse med annen aktivitet på en 

virksomhet, hvor deltagelse er ønsket. Dette bør gjelde også selv om studenten ikke yter aktiv 
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helsehjelp, men har en mer observerende rolle. Normale regler for taushet mm skal selvfølgelig 

gjelde for studenten, da dette også vil bli vurdert som del av opplæringen. Ved ikke å ha lik tilgang 

til pasientdata som veileder/helsepersonell vil studentens utbytte av praksisen bli forringet. 

Videre ser vi at vitenskapelige forhold bevisst ikke er regulert i forskriften. For oss er det viktig at 

dette blir ivaretatt av annen lov/forskrift og at Forskrift om tilgang til helseopplysninger ikke får 

forrang over de regelsett som gjelder i forbindelse med forskning, slik at forskning i praksis ikke 

blir mulig.

Til slutt ber vi om at forskriften også åpner for at det kan inngås avtaler mellom 

universitet/høyskoler og virksomheter, og at disse må kunne inngås på høyeste nivå og gjelde alle 

helsestudier ved universitetet/høyskolen.

Universitetet i Oslo har ut over dette ingen merknader til den foreslåtte endringen beskrevet i 

høringsnotatet, og vi gir vår tilslutning til forslaget. 

Med hilsen

Gunn Elin Bjørneboe

Universitetsdirektør

Lars Oftedal

IT-direktør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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