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Høringssvar - utkast til forskrift om virksomhetsovergripende 
behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap 

Direktoratet viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 16.12.2011, 
hvor departementet sendte på høring utkast til forskrift om virksomhetsovergripende 
behandlingsrettede helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap. 
 
Direktoratet støtter forslaget om adgang til å etablere felles behandlingsrettede 
helseregistre når dette er nødvendig for å administrere eller yte helsehjelp. Direktoratet 
anser det som hensiktsmessig at ansatte fra flere virksomheter i situasjonene som 
beskrevet i kapittel 2.5. (når forskriftens vilkår er oppfylt) kan føre felles pasientjournal.  
 
Direktoratet støtter videre at det er frivillig for virksomheter å etablere felles 
behandlingsrettet helseregistre. Direktoratet ser at det i noen tilfeller kan være 
uhensiktsmessig at det opprettes enda en journal på pasienten (i tillegg til eksisterende 
journalene hos de ulike virksomhetene). Det er derfor viktig at de enkelte aktørene 
vurderer hensiktsmessigheten av å inngå i et formalisert arbeidsfellesskap (og dermed 
føre felles journal) hvis deres pasientgrupper også samtidig er involvert i behandling 
ved andre institusjoner enn de som inngår i det formaliserte arbeidsfellesskapet, og en 
felles journalføring dermed i praksis ikke bidrar til bedre koordinering av 
pasientbehandlingen. 
 
Direktoratet ønsker i forbindelse med denne høringen å gjøre oppmerksom på at det er 
et behov for å åpne opp for elektronisk føring av individuell plan på tvers av 
virksomhetsgrenser. Direktoratet mener det av flere årsaker fremstår som usikkert om 
samarbeid om føring av individuell plan vil tilfredsstille kravene til et formalisert 
arbeidsfelleskap slik det foreslås i utkast til forskrift: For det første vil det være ønskelig 
at den individuelle planen kommer i tillegg til den enkelte virksomhets egne 
journalsystem. Videre vil ikke alle involverte aktører nødvendigvis være helsepersonell 
eller andre med journalføringsplikt. Også andre yrkesgrupper som for eksempel 
ansatte i skoler og barnehager, brukeren selv og brukerens pårørende kan være 
involverte i planarbeidet. For det tredje vil bidragsyterne i en individuell plan 
kjennetegnes ved at deltagerne ikke framstår for pasienten som en enhet (en 
tjenesteyter), men tvert imot et samarbeid mellom ulike, selvstendige, involverte parter. 
På denne bakgrunn kan det synes tvilsomt om formålet med samarbeidet om 
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individuell plan vil kunne falle inn under forskriften, og det vil trolig være nødvendig å 
se på andre muligheter for å ivareta behovet for felles føring av individuell plan.  
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