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SVAR PÅ HØYRING - FORSKRIFT OM TILGANG TIL
HELSEOPPLYSNINGAR MELLOM VERKSEMD

Vindafjord kommune handsama framlegg til ny «forskrift som skal regulere adgangen
til å gi helseopplysninger i pasientjournaler og andre behandlingsrettede
helseregistre mellom virksomheter» i Utval for oppvekst og omsorg(OPOM) og vil
kome med følgjande framlegg til endringar i vår høyringsuttale:

Forskrifta set tydelege krav til handsaming av data, avtaleverk og rutiner. Vindafjord

kommune ser difor positivt på at grunnlaget for utveksling endrast frå krav om aktivt

samtykke til informasjonsplikt og lovfesta rett til å motsette seg at opplysningar gjerast

tilgjengelege for andre.

I forslag til forskrift nyttast gjennomgåande omgrepet helsepersonell. Omgrepet vil

oppfattast som personell med helsefagleg utdanning. Intensjonane i lova er at opplysningar

skal kunne gjerast tilgjengeleg også for annet samarbeidende personell, jf. pasientjournallova

§19, 1. ledd. Heimel for utlevering til samarbeidande personell, handtering av teieplikt mv. er

gjeve i helsepersonellova §25.

Døme på slikt personell er tilsette i Kriminalomsorga som både av sikringsmessige omsyn og

for å kunne legge til rette best mogleg helsehjelp innafor straffegjennomføringslova sine

rammer har behov for nær dialog med fengselshelsetenestene og der tilhøva tilseier det,

kunne utveksle relevante helseopplysningar. I regelverket nyttast gjennomgåande omgrepet

annet samarbeidende personell om denne typen rolle.

For at ikkje omgrepet helsepersonell skal bli tolka avgrensande, og dermed undergrave

intensjonane i lov og forslag til forskrift, foreslår Vindafjord kommune følgjande endringar i

teksten (endringsforslag utheva med kursiv):

§2, 2. ledd endrast til:

Med tilgang menes at helsepersonell og annet samarbeidende personell gis adgang til

elektronisk å hente frem helseopplysninger om pasienter.

Postadr.: Telefon: Telefax: http://www.vindafjord.kommune.no
5580 ØLEN 53 65 65 65 53 65 65 66 postmottak@vindafjord.kommune.no



1. ledd endrast til:
Innenfor rammen av hva som er avtalt mellom virksomhetene etter § 4, skal personells
autorisasjon for tilgang til helseopplysninger i annen virksomhet

punkt c.) endrast til:
c) personellet er autorisert for slik tilgang, og har autentisert seg ved bruk av sikker
autentiseringsløsning.

2. ledd endrast til:
Den databehandlingsansvarlige i virksomheter som lar andre virksomheter gi sitt
personell tilgang skal informere pasienten blant annet om

1. ledd endrast til:
Enhver kan kreve at tilgang til egne helseopplysninger sperres for personell fra andre
virksomheter enn der opplysningene er nedtegnet. Med sperring menes en teknisk
løsning der journalopplysninger gjøres utilgjengelige for enkeltpersoner, grupper av
personell eller personell i andre virksomheter enn der journalnotatene er nedtegnet.
§9, 2. ledd, 1. setning endrast til:
Dersom tungtveiende grunner taler for det, kan sperrede opplysninger gjøres
tilgjengelige for annet personell ved utlevering etter pasient- og brukerrettighetsloven
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§11, 2. ledd endrast til:
Den databehandlingsansvarlige som har adgang til å autorisere personell for tilgang,
skal løpende kontrollere
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