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HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM VIRKSOMHETSOVERGRIP ENDE 
BEHANDLINGSRETTEDE HELSEREGISTRE I FORMALISERTE 
ARBEIDSFELLESSKAP 

Haugesund helse- og omsorgsstyre vedtok 13. mars følgende høringsuttalelse, som oversendes 
med forbehold om endelig behandling i Haugesund formannskap 28. mars. 
 
«I forbindelse med Samhandlingsreformen står forebyggende tjenester og helhetlige 
pasientforløp sentralt. Begge målsetningene fordrer nært samarbeid på tvers av virksomhetene i 
helsetjenesten.  
 
Med den bakgrunnen er Haugesund kommune positiv til at det åpnes for større grad av 
informasjonsdeling av nødvendig helseinformasjon, innenfor rammene av god 
informasjonssikkerhet.  
 
Haugesund kommune mener det må konkretiseres hvordan ansvaret for databehandleransvaret 
skal forvaltes i arbeidsfellesskap med deltakere fra virksomheter med ulike journalsystemer. I 
forbindelse med samhandlingsreformen vil det dannes mange slike arbeidsfellesskap, og det bør 
legges til grunn retningslinjer for databehandleransvar. Det vil være lite hensiktsmessig, og 
danne grunnlag for mange tvister, om dette skal avtales i hvert enkelt tilfelle. 
 
Det forutsettes videre at de tekniske aspektene med forskriften konkretiseres i veiledere for 
deltakende virksomheter. Forskriften åpner for at arbeidsfellesskap kan benytte eget 
journalsystem, utenom de deltagende virksomhetene sine journalsystemer, arbeidsfellesskapet 
kan benytte en av de deltagende virksomhetene sitt journalsystem, eller det kan åpnes for 
gjensidig innsyn for helsepersonell i de deltagende virksomhetene sine journalsystemer. Alle 
løsningene bringer med seg ulike tekniske problemstillinger. Helse- og omsorgsdepartementet 
må sette av midler for å dekke kostnader til tekniske tilpasninger for virksomheter i slike 
arbeidsfellesskap.  
 
I en situasjon der det skal åpnes for større grad av deling av helseopplysninger i 
arbeidsfellesskap, må det legges stor vekt på personvernhensyn. Helseopplysninger er av svært 
sensitiv art, og tilliten til helsetjenesten er avhengig av gode systemer for å sikre personvernet.» 
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Med vennlig hilsen 
Haugesund kommune 
 
 
 
Andreas Moe Larsen 
rådgiver 
 


