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Høringssvar - forslag til ny pasientjournallov og helseregisterlov

Vi visertil høringsbrevfra HODdatert28.6.2013medforslagtil reviderthelseregisterlovgivning.
Helseforetakeneer egnehøringsinstanser.Fra ArbeidsgiverforeningenSpekterssidevil vi derforkun
kommenterede meroverordnedespørsmåleneknyttettil høringsforslaget.

Spekterstøtterforslagetomå delegjeldendehelseregisterlovi to nye lover,en pasientjournallovog en
helseregisterlov.Loveneregulerer,somnevnti høringen,ulikeforhold.Dettekreverulikerettslige
løsninger.

Spekterstøtterogsåformåletmeddennyepasientjournalloven,omå gi helsepersonellenkleretilgang
på opplysningernår de trengerdet i behandlingenavpasienter.De sombehandlermåbrukemest
muligtid til pasientbehandlingog minstmuligtid til administrasjonog søketterpasientopplysninger.
Vi forutsetterat det tas høydefor at det i dagfinnesen rekkeulikejournalsystemer,slikat det vil
kunneværeen del praktiskeutfordringerfør måletomenkleretilgangpå opplysningerkannås.

Opphevelseav skilletmellomtilgangtil pasientopplysningerinternti en virksomhet,og tilgangtil
opplysningeri andrevirksomheter,vil bidratil formålet.Someksempelkanvi nevneat private
helseinstitusjonerslitermedå henteut relevanteopplysningerfra offentligesykehus.Detavkreves
pasientsignerterklæringfor å få ut epikrisefra sykehusoppholdde selvhar rekvirert.Myetid gårogså
taptvedat helsepersonellmå loggeseginn fleregangeromdagenpå ulikesystemerfor å registrere
opplysninger.

Forslagetomat to ellerflerevirksomheterskalkunnesamarbeideombehandlingsrettedehelseregistre
vil ogsåbidratil formålet.

Fra Spekterssideer vi ogsåenigi formåletmeddennyehelseregisterloven(innsamlingog brukav
informasjonombefolkningenshelseforholdfor å fremmehelse,forebyggesykdomog skadeog gi
bedrehelsetjenester).Etterdet vi forstårer denneloveni hovedsaken videreføringav gjeldende
regelverk.
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Vi støtter forslaget om raskere beslutningsprosesser ved etablering av registre, herunder at flere

registre hvor det i dag kreves lovhjemmel, skal kunne etableres ved forskrift. Samtidig vil vi peke på

at lovregulering har noen fordeler fremfor forskriftsregulering, blant annet tilgang til forarbeidene til

lovforslaget. Vi vil også peke på at for lav terskel for etablering av registre, kan ha som konsekvens at

det etableres registre uten at formålet med registeret er tilstrekkelig utredet. Vi regner med at dette

ivaretas når forslag til forskrifter utarbeides.

Vi er enig i at personvernhensynet må vektlegges i lovforslaget, men fra Spekters side er vi mer

bekymret for at kvaliteten på helsehjelpen kan bli dårligere hvis det tradisjonelle personvernet tillegges

for stor vekt. Dette henger også sammen med hvordan personvern defineres. Vi er enig i at personvern

ikke bare dreier seg om konfidensialitet, men også å sikre at opplysninger brukes på rett måte og at

registre inneholder rett informasjon. Som nevnt i høringen vil det da være naturlig å vurdere

personvern som en av flere pasient- og brukerrettigheter.

Når det gjelder reservasjonsrett for visse registre, så har vi ikke spesielle synspunkter på dette. Vi er

enig i målet om en enkel og lett tilgjengelig løsning for reservasjon. Samtidig ser vi en fare for at et

slikt system kan bli komplisert med en rekke forskjellige registre som skal holdes oppdatert. En

reservasjonsrett må derfor vurderes opp mot kompleksiteten i den praktiske løsningen.

Med vennlig hilsen
ArbeidsgiverforeningenSpekter

Kristin Juliussen
Juridisk direktør
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