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Høringsuttalelse - forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 

 

DIPS ASA viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. juni 2013 angående 
forslag til ny pasientjournallov og helseregisterlov. DIPS ASA takker for muligheten til å gi 
tilbakemelding på høringen. 

 

Vi støtter oppdelingen av gjeldende helseregisterlov i to nye lover 

 pasientjournalloven (primærbruk/ytelse av helsehjelp) 

 helseregisterloven (sekundærbruk/behandling av helseopplysninger og helseregistre) ettersom 
formålene med de nye lovene blir ulike med virkeområder knyttet tett til formålene. 

 

Som leverandør av IKT-systemer som benyttes ved ytelse av helsehjelp 
(primærbruk/behandlingsrettede helseregistre) vil vi i det følgende kommentere kun forslaget til 
pasientjournallov. 

 

Vi synes at det er et godt prinsipp at relevante og nødvendige opplysninger er tilgjengelige for 
helsepersonell som yter, administrerer eller kvalitetssikrer helsehjelp for en gitt pasient, uavhengig 
av hvem og hvor opplysningene opprinnelig ble registrert. (§16) 

 

Pasientsikkerheten er omtalt i Kapittel III Alminnelige bestemmelser og behandling av 
helseopplysninger, da spesielt i §22 gjennom at virksomheten skal «sørge for tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av 
helseopplysninger. Virksomheten skal blant annet sørge for tilfredsstillende tilgangsstyring, logging 
og etterfølgende kontroll».  

 

Her er det virksomheten som lar andre få tilgang til helseopplysninger som da har ansvaret for å 
påse at disse overholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. At det i forkant også skal foreligge en 
skriftlig avtale om databehandlingsansvar,bidrar slik vi ser det til at sektoren kan få muligheter for 
nye samhandlingsscenarier hvor opplysningene følger pasienten uavhengig av hvordan sektoren er 
organisert uten at det går på bekostning av pasientsikkerheten.(§7) 
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E N A B L I N G  E F F I C I E N T  H E A L T H C A R E  

Vi vurderer det viktig at loven legger opp å opprettholde personvernet som tidligere, samtidig som 
krav til organisering (skille mellom tilgang internt og andre virksomheter) fjernes, og også hvilke 
mekanismer som benyttes for at nødvendige helseopplysninger skal være tilgjengelig (utlevering av 
opplysninger kontra å gi tilgang til opplysninger). 

Vi anser det viktig det legges til rette for bedre balanse mellom konfidensialitet og tilgjengelighet, og 
at hensynet til pasientsikkerheten blir premissgiver for hvilke informasjonssikkerhetstiltak som 
iverksettes, og ikke motsatt. 

 

Loven muliggjør nye samhandlingmønstre mellom virksomheter for understøtte pasientforløp hvor 
flere virksomheter og nivåer i helsevesenet deltar i pasientbehandlingen. Det legges opp til et 
lovverk som ikke skal være til hinder for nye scenarioer dersom de er formålstjenlig og at 
tilfredsstillende informasjonssikkerhetsnivå kan oppnås. I høringsnotatet beskrives nye måter å 
samarbeide på tvers virksomheter.  

Det som ikke er omtalt i høringsnotatet, er scenarioer hvor EPJ (elektronisk pasient journal) 
integreres med elektroniske tjenester tilgjengelig via internett. Det kan for eksempel være 
integrasjon av kliniske beslutningsstøttetjenester med journalsystemer som gir råd om behandling i 
sanntid. Et eksempel er et FoU-prosjekt som vi deltar i som et samarbeid mellom Nasjonalt  
Kunnskapssenter for Helsetjenesten og Sykehuset Innlandet HF, hvor man forsøker å rangere søk 
etter relevante kliniske retningslinjer basert på hva legen registrerer i pasientens journal (f.eks. 
symptomer,  observasjoner, tidligere sykdommer, laboratoriesvar, etc.) 

En slik tjeneste kan like gjerne være lokalisert utenlands som i Norge.  Vi er opptatt av at lovverket 
skal være framtidsrettet og ta høyde for at denne typen scenarioer også skal være mulig, gitt 
tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 

 

Oppsummert er DIPS ASA positive til endringen av Pasientjournalloven som etter vår mening vil 
åpne opp for betydelig forbedring av kvalitet og effektivisering av helsetjenesten.. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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