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UTKAST TIL FORSKRIFT OM VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE BEHANDLINGSRETTEDE 
HELSEREGISTRE I FORMALISERT ARBEIDSFELLESSKAP - HØRING 

Vi er i all hovedsak enig i de forslag til endringer som forskriften representerer. Selv om personvern 
er viktig for den enkelte pasient og borger, vil de aller fleste sette faglig forsvarlighet og godt 
behandlingsresultat som en enda viktigere verdi dersom de ble bedt om veie to risiki mot 
hverandre.  

Små kommuner med bare 2 leger, og som samarbeider om legevakt og legetjeneste i ferier og ved 
annet fravær, har henvendt seg til oss om det er mulighet for å etablere et felles journalsystem på 
tvers av kommunegrenser, som en formalisert avtale, for å sikre pasienten kontinuitet og god og 
forsvarlig behandling, uten å måtte opprette et interkommunalt samarbeid etter 
vertskommunemodellen. Dette forslaget vil etter det vi kan se, gi økte muligheter for slikt 
samarbeid.   

Vi mener også det er viktig at sykehus kan få mulighet til oppslag i journal ved en øyeblikkelig hjelp 
– situasjon, der mulig helsegevinst for pasient med all sannsynlighet vil overstige mulig 
integritetskrenkelse som verdi, jf første avsnitt. Tilsvarende for felles journal på tvers av 
forvaltningsnivå som ved etablerte ATC team, samarbeid kommune / DPS mv. Det bør tilstrebes at 
også fastleger kan få innsyn i hele eller deler av en pasientjournal i sykehus (opphold, 
pasientansvalig lege, lab.resultater mv). Slik tilgangsstyring bør kunne gjøres av 
databehandlingsansvarlig i sykehus ved å gi fastleger tilganger, og vil gi en helt annen grad av 
kontinuitet, tillit og trygghet hos pasienten for at alle funn og tiltak i spesialisthelsetjenesten blir fulgt 
opp etter utskrivelse.  

Det bør være et krav at pasientene mottar skriftlig informasjon fra de respektive 
databehandlingsansvarlige om hvem som har tilgang til opplysninger, slik at også pasienten vet 
hvem som vet hva, og i tilfelle de ønsker å reservere seg. 

Til nå har det vært større fokus på de problemer som reiser seg med hensyn på personvern ved 
felles elektroniske journalsystemer og innsynsmuligheter, enn de problemer manglende sådan 
skaper. Vår erfaring fra tilsynssaker er at mangel på informasjonsutveksling skaper mange fler 
problemer enn brudd på taushetsplikt.  
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Operasjonalisering av forskriften forutsetter i mange sammenhenger tekniske løsninger om per i 
dag ikke er på plass. Det må være en forutsetning at systemene gir gode muligheter for 
tilgangstyring, pasienten bør også å mulighet til å gjøre oppslag gjennom egnede løsninger, og det 
må kunne spores hvem som har vært inne og når. 
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