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Høringsuttalelse vedrørende utkast til forskrift om virksomhetsovergripende 
behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap. 
 
Det vises til høringsbrev av 18.12.2011 med høringsnotat «Forslag til forskrift om 
virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap». 
Høringsfristen er satt til 16. mars 2012. 
 
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge avgir med dette sin høringsuttalelse. 
 
Samhandlingsreformen skal føre til økt fokus på samhandling mellom virksomheter på 
samme behandlingsnivå og mellom virksomheter på ulike behandlingsnivå, som mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten og private 
leverandører. Dette innebærer økt behov for informasjonsutveksling for å sikre oppdatert og 
korrekt pasientinformasjon. 
 
Fagrådet innen rusfeltet i Norge (heretter kalt Fagrådet) støtter arbeidet med å sikre og 
synliggjøre ansvaret for håndteringer av helseopplysninger. 
 
Fagrådet har noen merknader til forskrift slik den legges frem i høringsnotatet. 
 
Innenfor det kommunale rusarbeidet er deler av sosialtjenesten eller NAV (kap 6 i Lov om 
sosiale tjenester før 2012) etter den nye kommunale helse og omsorgsloven definert som 
helsepersonell, men foreløpig uten journalføringsplikt/ dokumentasjonsplikt. Dette skal 
utredes videre og taes opp til høring på et senere tidspunkt (informasjon fra høringsnotat når 
den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven var på høring i høst). 
 
Helse - og omsorgsdepartementet presiserer at denne typen helsepersonell (som yter 
sosialtjenester) er definert ut av denne forskriften. Samtidig beskrives ACT-teamene som et 
eksempel på formalisert arbeidsfellesskap. Mange ACT-team eller samhandlingsteam 
innebefatter tjenester etter «gamle» LOST. 
 
I forhold til rusproblematikk er tverrfaglig og tverretatlige tjenester avgjørende for muligheten 
til gode pasient/klientforløp. Det virker derfor underlig å utelate personell som yter sosiale 
tjenestene fra forskriften. Dette bør utredes nærmere. F. eks kunne personell som yter  
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sosiale tjenester etter den nye kommunale helse og omsorgsloven ha journalplikt slik 
personell som yter helsetjenester har.  
 
Det er også viktig at disse formaliserte arbeidsfellesskapene fremstår som en enhet overfor 
pasientene. 
 
Det er særdeles viktig når det ikke samtidig skal kreves et uttrykkelig samtykke for tilgang til 
helseopplysninger internt i et formalisert arbeidsfellesskap. 
 
Faren ved journalføring i fellesskap og omfattende informasjonsutveksling med sensitive 
opplysninger er at svært mange personer får innsyn i opplysningene. Pasientens personvern 
og konfidensialitet bør være styrende, og god informasjon til pasienten om rettigheter og 
muligheter for reservasjoner er viktig. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Fagrådet innen rusfeltet i Norge 
 

  
Erling Pedersen       Bente Øfsti 
Leder         Styremedlem   
 
 
 
 
 
 


