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Høringsuttale lse

Høringsuttalelse: Forslag til endring i egenandelsregisterforskriften

Høringsbrev fra Helse - og omsorgsdepartementet datert 26.06 .2018, ref. 18 / 2884 .

Frist: 26.09 .2018

Innledning
Direktoratet for e - helse viser til Høring av forslag til endring i egenandelsregisterforskriften datert 26.

juni 2018.

Som et ledd i strategien med å oppnå bedre utnyttelse av helsedata har Direktoratet for e - helse ved

Helsedataprogrammet fått i oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet å etablere en

helsea nalyseplattform. Direktoratet for e - helse leverte på bakgrunn av dette K onseptvalgutredning

for Helseanalyseplattformen i april 2018.1 I denne utredningen anbefales det å etablere et

analyseøkosystem for tilgjengeliggjøring og analyse av hels edata og sosio økonomiske data. Dette

høringssvaret reflekterer derfor prinsippet om at helsedata i anonymisert form i større grad enn i dag

bør kunne gjøres tilgjengelig til statistikk, forskning og andre analyseformål.

S tatistikk basert på data fra Egenandelsregisteret
Forslaget til endring i forskriften vil legge til rette for at opplysninger i egenandel s register et skal

kunne kobles og sammenstilles med opplysninger fra NAV og/eller Skatteetaten til statistikkformål.

D e tte vil legge til rette for at dataene i Egenandelsregisteret i større grad kan utnyttes i statistikk som

dermed kan gi bedre styringsdata om frikortordningen . Direktoratet er derfor positive til forslaget.

Bruk av E genandelsregisteret til forsknings - og analyse formål
I § 2 Formålet med Egenandelsregisteret heter det at opplysningene i registeret kan brukes til "[…]

forskning som har hjemmel i lov". § 11 adresserer vel å merke ikke utlevering av opplysninger fra

registeret til forskningsformål.

Direkto ratet for e - helse er av den oppfatning a t anonymiserte helsedata bør kunne brukes til andre

forsknings - og analyseformål utover ren statistikk produksjon knyttet til selve frikortordningen .

F orskriften § 11 bør derfor i større grad legge til rette for at da ta fra Egenandelsregisteret skal kunne

utnyttes til slike forsknings - og analyseformål. Videre mener direktoratet at data fra

Egenandelsregisteret også bør kunne sammenstilles med andre relevante data ut over inntekts og

stønadsinformasjon fra NAV og/eller Skatteetaten dersom forskningen krever det . Dette under

forutset ning av at datasettene som fremkommer som et resultat av eventuelle sammenstillinger er

anonyme.

1 Konseptvalgtutredning for Helseanalyseplattformen, Direktoratet for e - helse, 2018


