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Til: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra: Nasjonal IKT

Dato: 21.10.2013

Saken gjelder: Høringssvar - forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Innledning

Vi viser til deres høringsbrev med referanse 13/2992, og takker for muligheten til å uttale oss. Nasjonal IKT er ikke
eksplisitt nevnt som høringsinstans, men på grunn høringens innhold og tema ønsker vi likevel å komme med våre
innspill. Vårt høringssvar kommer i tillegg til, og er en understrekning av, de høringssvar som er sendt inn fra RHFene.

Generelt

Nasjonal IKT er positive til at forslaget om å splitte dagens helseregisterlov to, en Pasientjournallov og en
Helseregisterlov. Etter NIKTs oppfatning er de foreslåtte endringene nødvendige for å støtte opp under
tilgjengeliggjøring av relevante og nødvendige opplysninger i et helhetlig behandlingsforløp. I tillegg til bedre muligheter
for samhandling mellom ulike aktører i sektoren, vil dette kunne bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet.

Pasientjournalloven

Lovforslagets § 7 – Samarbeid mellom virksomheter om behandlingsrettede helseregistre

Bestemmelsen muliggjør at virksomheter kan inngå avtale om samarbeid med hverandre om behandlingsrettede
helseregistre. Det er også opplyst hva en slik avtale skal inneholde. Det legges videre opp til at Departementet ved
forskrift eller enkeltvedtak kan fastsette vilkår for et slikt samarbeid.

NIKT støtter lovforslaget. Det vil imidlertid være ønskelig at vilkårene for nevnte samarbeid avklares på et tidligst mulig
tidspunkt. Dette vil sikre en mest mulig uniform forståelse og forvaltning av bestemmelsen.

Lovforslagets § 16 – Helseopplysninger ved helsehjelp
NIKT støtter at den databehandlingsansvarlige selv kan bestemme hvordan opplysninger gjøres tilgjengelig for
helsepersonell. Dette vil åpne for deling av informasjon og opplysninger mellom virksomheter, hvilket er nødvendig for
å kunne gi en best mulig helsehjelp.

Forslaget vil innebære at flere får tilgang til helseopplysninger. Vi ønsker derfor å understreke hvor viktig
taushetsplikten er for den grunnleggende tilliten befolkningen har til helsevesenet. Lovendringen vil følgelig fordre at
virksomhetene har tydelige krav til tilgangsstyring. Det vil også være viktig kontinuerlig å sikre at helsepersonell er
bevisste taushetsplikten. Sett i lys av forslaget om å fjerne samtykkekravet fra den enkelte pasient, før informasjon
deles mellom foretak, bør det også tydeliggjøres at pasienten skal informeres i tilstrekkelig grad om at vedkommende
kan reservere seg mot slik deling.

Helseregisterloven

NIKT støtter vurderingen som er gjort når det gjelder å erstatte definisjonene 'pseudonyme og avidentifiserte
personopplysninger' med 'indirekte identifiserbare opplysninger'.

Lovforslagets § 8 – Etablering av helseregistre ved forskrift

Bestemmelsen muliggjør at virksomheter kan inngå avtale om samarbeid med hverandre om behandlingsrettede
helseregistre. Det er også opplyst hva en slik avtale skal inneholde. Det legges videre opp til at Departementet ved
forskrift eller enkeltvedtak kan fastsette vilkår for et slikt samarbeid. NIKT er enig i departementets vurderinger knyttet
til at dette ivaretar en tilstrekkelig demokratisk prosess.
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Lovforslagets § 17 – Unntak fra taushetsplikten for indirekte identifiserbare helseopplysninger

NIKT støtter i all hovedsak forslaget slik det er presentert. Vi vil imidlertid understreke betydningen av at
vurderingskriteriene som benyttes av register- og databehandlingsansvarlige er entydige og presise nok. Dette er
nødvendig for å sikre at man får konsistens i de forskjellige ansvarliges vurderinger.


