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Høring - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 

Norges Optikerforbund takker for å kunne være med på denne høringen. Høringsforslaget viser at 

myndighetene har klare intensjoner om å endre rammene og strukturen i forhold til innsamling, 

lagring, formidling og bruk av informasjon innhentet i et helsepersonell – pasient forhold. 

Norges Optikerforbund støtter i hovedsak intensjonene og premissene som legges i høringen, men 

ønsker å presisere at myndighetene etter vårt syn legger opp til en ordning som virker å være mer 

tilpasset store organisasjoner innen helsevesenet, og ta mindre hensyn til små enheter. En slik 

tilnærming kan skape utfordringer i forhold til praktisk gjennomføring av intensjonene i endringene 

som forelegges. 

Optikerforbundet støtter den generelle tanken om at helsevesenet kontinuerlig endres og tilpasses 

samfunnsbehovet for at befolkningen skal motta formålstjenlig helsetjeneste til enhver tid. Mulighet 

for god helse vil være et fremtidig viktig gode. Norges Optikerforbund er enig i at kommunikasjon i 

helsevesenet er en viktig nøkkel i forhold til å skape et bedre helsevesen. 

Tankene, ideene og løsningene som skisseres i høringen synes å være enklere å gjennomføre i store 

organisasjoner sammenliknet med små. I denne sammenheng vil en enkelt optikerforretning være å 

anse som liten. En samlet optikerbransje vil være betydelig mindre enn store offentlige helseforetak. 

Høringen burde i større grad tatt opp i seg at Samhandlingsreformens intensjon er at større deler av 

helsetjenestene i fremtiden vil utføres lokalt i mindre enheter. 

Ut fra høringen synes det nødvendig for alle helsepersonell å være tilknyttet Nasjonalt Helsenett i 

fremtiden der nær all kommunikasjon og utveksling skal foregå via en sikker digital plattform. Skal 

dette være realistisk bør Nasjonalt Helsenett ha forståelse for at behovet for digital kommunikasjon i 

helsevesenet ikke kun består av kommunikasjon i helsetjenesten alene. Mange vil bli påtvunget til 

dels store utfordringer både organiseringsmessig, utstyrsmessig og økonomisk, hvis ikke Nasjonalt 

Helsenett kan være løsningsorientert for flere enn dagens offentlige helsevesen. Helsenettet må 

være konkurransedyktig på brukervennlighet og pris for et stort spekter av brukere. Hvis ikke tvinges 

flere aktører til å ha doble nettverk, med de ulempene det gir. 

 

 

 

mailto:postmottak@hod.dep.no


 

 

 

Det ligger en utfordring i høringens ønske om høy grad av sikkerhet i forhold til pasientinformasjon 

sammen med et like sterkt ønske om stor grad av tilgjengelighet. Hvis målene er viktige og konkrete 

burde myndighetene vurdere i større grad å sette spesifikke krav til IKT. 

Høringen fokuserer på videreføring og etablering av samfunnstjenlige helseregistre. Vi minner på at 

det i Norge ikke finnes noen offentlige tilgjengelige gode tall på for eksempel antall blinde og 

synshemmede i landet. Et register i forhold til dette vil være av stor fordel. 

Høringen synliggjør ønskene om en tydelig og god kjernejournal. Kravet til å kjenne identitet og sikre 

at korrekt informasjon legges inn på korrekt identitet i systemene vil kreve en høy grad av sikkerhet i 

forhold til selve den digitale identiteten. Identitetsfastsettelsen i kjernejournalen bør være 

myndighetenes ansvar. Den opprettede identiteten bør så kopieres over i andre registre, slik at en 

sikrer en ensartet identitet uavhengig av register. 

Det står klart i høringen at myndighetene ikke regner den økonomiske utgiften som spesielt stor. 

Denne konklusjonen setter vi spørsmålstegn ved. Det oppfordres til utvikling av større plattformer 

for håndtering av pasientjournaler for å redusere utgifter i forbindelse med gjennomføring. Hvis 

myndighetene mener at denne type stordriftsfordel er et viktig element for å holde kostnadene 

nede, bør de gå sterkere ut mot ulike helseprofesjoner og påvirke slik at dette skjer. Dette vil være 

fordelaktig for helhetstanken i forhold til høringens intensjoner, mål og resultat. 

Ved å koble sammen ulike datasystemer slik høringen foreslår, er det beskrevet en risiko i forhold til 

pulverisering av ansvarsforhold. Løsningen på denne risikoen er skissert. Norges Optikerforbund er 

urolige for hvordan dette skal kunne følges opp i praksis. Risiko ved store og mangfoldige nettverk, er 

at opplysninger kommer på avveie og at det vil bli utfordrende å følge opp ansvarsforholdet i forhold 

til dette. 

Norges Optikerforbund støtter tanken om at mer og bedre digital kommunikasjon og 

informasjonsutvikling på tvers av helsetjenestene vil kunne være til pasientene fordel. 
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