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Høring - forslag til nytt kommunalt pasient- og brukerregister og enkelte endringer i 
helsepersonelloven 

Helsedirektoratet viser til høringsbrev datert 2. juli 2015 der Helse- og omsorgsdepartementet 
sendte på høring forslag til endringer i helseregisterloven for å opprette nytt kommunalt 
pasient- og brukerregister. Det ble også foreslått enkelte endringer i helsepersonelloven. 
Høringsfrist er 1. oktober. Vi viser til avtale om utsatt svarfrist.    
 
Helsedirektoratet er enig i at det bør etableres et lovhjemlet helseregister for kommunenes 
helse- og omsorgstjenester. Våre vurderinger er at:   

 Registeret vil være en viktig forutsetning for å kunne yte gode og rettferdige tjenester 
til hele befolkningen.  

 Data fra et nytt register vil gi verdifull innsikt til myndighetene, pasienter, brukere og 
innbyggere om kvalitet og tjenestetilbud.  

 Registeret vil være et viktig grunnlag for forskning, innovasjon og kvalitetsforbedring i 
tjenestene, og gi ny nødvendig kunnskap om helsetilstand i befolkningen og faktorer 
som påvirker denne.  

 Registeret må reflektere det særtrekket ved kommunale helse- og omsorgstjenester at 
pasienter og brukere mottar et bredspektret tjenestetilbud med flere diagnoser 
parallelt, med langvarige forløp og med lite eller langsom endring. 

 KPR er et logisk samlebegrep for sammenstilling og bruk av helseopplysninger, og 
behøver ikke nødvendigvis være organisert eller samlokalisert som ett fysisk register. 
Mangfoldet i helse- og omsorgstjenesten tilsier at det, innenfor en tydelig ramme for 
ansvar og sikkerhetsløsninger, kan være ulike delregister med ulike tekniske løsninger 
som til sammen utgjør et helhetlig KPR. KPR kan eventuelt også samlokaliseres med et 
annet, eksisterende register som for eksempel NPR.  

 Det er en forutsetning at registeret har det høyest mulige nivå av personvern- og 
sikkerhetsløsninger.  

 Det må etableres gode tekniske løsninger som gir innbyggerne fullt innsyn i egne 
registerdata og hvordan disse dataene blir brukt.  

 Det må vurderes om pasienter og brukere skal kunne reservere seg mot utlevering av 
direkte personidentifiserbare opplysninger fra registeret.  
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Helsedirektoratet har følgende innspill til høringsnotatet:  
 
Til kapittel 2. Dagens kunnskapsgrunnlag  
 
2.1.3 - 2.1.4 Regelmotor for automatisk kontroll og kvaliteten på opplysningene i KUHR 

I høringsnotatet er det fremholdt at regninger som inneholder logiske feil blir avvist 
automatisk i KUHR, og at dette bidrar til å sikre god datakvalitet. 
 
Helsedirektoratets innspill:  
Regelmotoren kan bare avdekke nærmere angitte feil og ugyldige data, og fanger ikke opp alle 
feil og ugyldige data som kan oppdages under en mer spesifikk kontroll. Det kan også ha 
betydning for datakvaliteten at enkeltregningene som utgjør grunnlaget for 
registeropplysningene i KUHR, ikke nødvendigvis inneholder alle diagnosekoder fra den 
aktuelle undersøkelsen eller behandlingen, da det bare er de første diagnosekodene som er 
synlige på regningen. 
 
Det er sentralt for HELF0 å kunne bidra til utviklingen av premissgrunnlaget for å regulere 
KUHR også i fremtiden. Dette for å kunne videreutvikle automatiserte, risikoreduserende 
kontrolltiltak. Det vil fortsatt være viktig for HELF0 å ha en nær og rask tilgang til å gjøre 
endringer i premissgrunnlaget for hva som utløser avvisninger, merknader og liknende. Hvis 
den foreslåtte hjemmelsendringen for KUHR også medfører endringer i den konkrete 
forvaltningen av systemet, er det viktig at konsekvensene av dette blir drøftet inngående (se 
direktoratets kommentarer til punkt 4.4.2). 
 
Det må nevnes at det kan være feil ved opplysninger i KUHR, som kan få betydning for 
forskning og statistisk kvalitet. HELF0 har gjennom kontrollvirksomheten avdekket at enkelte 
behandlere systematisk har merket regninger med uriktige takster, diagnosekoder, frikoder og 
liknendeHELF0 har imidlertid ikke grunnlag for å hevde at denne typen feil forekommer i stort 
omfang. 
 
I dagens situasjon skjer de fleste oppgjør elektronisk, slik at dataene fra enkeltregningene 
automatisk registreres i KUHR. Det skjer imidlertid ingen innregistrering av enkeltregninger 
som ikke er innsendt elektronisk. I manuelle, papirbaserte oppgjør er det kun det samlede 
kravet fra aktuell helseaktør som blir innregistrert i KUHR. Det vil si at pasientinformasjon fra 
de manuelle oppgjørene ikke vil inngå i KPR, og dekningsgraden vil derfor ikke bli full. Et tiltak 
for å øke dekningsgraden kan være å innføre en ubetinget plikt for helseaktører til å melde inn 
oppgjørskrav til HELF0 elektronisk, innen nærmere fastsatte frister.  
 
Til kapittel 4. Departementets vurderinger 
4.1.2 Departementets vurdering av behovet for et nytt register 
I høringsnotatet beskriver departementet behovet for et nytt register, bl.a. behovet for å 
kunne gi pasienter og brukere en enda bedre helse og omsorgstjeneste, særlig når det gjelder 
kunnskap om helhetlige forløp og bedre grunnlag for helseanalyser. Opplysningene i KPR vil 
være en viktig kilde for statistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedringsarbeid, beredskap, 
forebyggende arbeid og forskning, som er nødvendig for å sikre gode helse- og 
omsorgstjenester på tvers av tjenestenivåer. 
 
Helsedirektoratets innspill:  
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Helsedirektoratet støtter at det er behov for et nytt register. Selv om det finnes helseregistre 
og personregistre med opplysninger om helseforhold og helse- og omsorgstjenester i 
kommunene, mener vi at det mangler en kunnskapskilde som kan vise helheten i 
befolkningens forbruk av helse- og omsorgstjenester, og helheten i forekomst av sykdom i 
befolkningen. 
 
I forbindelse med utredningen av KPR er det gjort et arbeid for å utnytte data i eksisterende 
registre som en forberedelse til et nytt register. Det er startet arbeid med å analysere 
oppfølging av pasienter skrevet ut fra psykisk helsevern i kommunenes helse- og 
omsorgstjeneste, variasjoner i henvisningspraksis og forløp mellom omsorgstjenestene i 
spesialisthelsetjenesten. Dette er temaer som kan være godt egnet for løpende analyser fra et 
fremtidig register, og som kan gi verdifull kunnskap for styring, kvalitetsforbedring og oversikt 
over tjenestetilbudet. Samtidig er det også etablert analyser for å utnytte data fra KUHR og 
NPR, koblet med andre datakilder, for å gi økt kunnskap om forekomst og mulige årsaker til 
sykelighet i befolkningen. Dette analysearbeidet viser mangel på et helhetlig 
hjemmelsgrunnlag for utlevering og kobling av data, særlig fordi hjemmelsgrunnlaget for 
mange av datakildene ikke legger opp til en utnyttelse av data til formål som er vanlige for 
helseregistre. Dette vil kunne ivaretas ved etablering av et KPR. 
 
Det er nødvendig med kunnskap om forekomst av, og årsaker og påvirkningsfaktorer til 
sykdom, funksjonssvikt og sosiale problemer, for å sikre gode tjenester med riktig kapasitet. 
Helsemyndighetene må ha kunnskap om hva som gir gode tjenester og hva som er gode måter 
å organisere og finansiere helse- og omsorgstjenestene på. Ny helse- og omsorgstjenestelov 
legger opp til mindre detaljstyring av hva kommunen skal ha av ansatt personell og av hvordan 
kommunene ønsker å organisere tjenestene sine. Loven er profesjonsnøytral. Sørge – for 
ansvaret er mer vektlagt og tydeliggjort enn i kommunehelsetjenesteloven. Dette gjør at 
virksomhetsstyring, oversikt over hvordan tjenestene fungerer og ikke fungerer blir viktigere 
enn før og til dette er det behov for nye redskaper som et KPR.     
 
4.2 Registerets formål  
Formålet med KPR er i følge høringsnotatet å få informasjon og kunnskap som grunnlag for å 
fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester. 
Departementet mener at KPR bør være et nøkkelregister for de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene, på samme måte som det eksisterende Norsk pasientregister (NPR) er det 
for spesialisthelsetjenesten. 
 
Departementet har utdypet dette som følger: «Hovedformålet med KPR er å gi grunnlag for 
planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester for 
sentrale og kommunale myndigheter. Opplysningene i registeret skal også være en viktig 
datakilde for statistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedringsarbeid, beredskap, forebyggende 
arbeid og forskning.» 
 
Departementet fremholder at KPR vil gjøre det mulig å følge pasientforløp og samhandling 
internt i en kommune, i tillegg til at det vil være mulig å følge pasientforløp og samhandling 
mellom allmennleger, spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, 
ved å sammenstille opplysninger fra KPR med opplysninger fra NPR. 
Det er dessuten fremholdt at sammenstilling av data på et nasjonalt nivå, i tillegg vil kunne gi 
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opplysninger om sosio-økonomisk status, geografiske variasjoner og resultat av ulike måterå 
organisere tjenestene på. 
 
Helsedirektoratets innspill:  
Formålet med behandlingen av opplysningene står sentralt ved etablering av nye 
helseregistre. Når stortinget gir en hjemmel for å opprette et register ved forskrift, er det 
viktig at formålet er tydelig beskrevet. Dette formålet vil sette de nødvendige rammer for 
etableringen og for den senere vurdering av hvilke opplysninger registeret skal inneholde og 
hva de skal brukes til. Et presist formål er derfor en viktig forutsetning for Stortingets 
behandling av etableringen av registeret. Helsedirektoratet mener det er viktig at registerets 
formål beskrives tydelig i lovproposisjonen, fordi det legges opp til at beslutningene om 
registerinnhold og bruk skal tas i forbindelse med forskriftsarbeidet.  
 
Etter vår vurdering inneholder høringsnotatet en tilstrekkelig beskrivelse for et register med et 
bredt formål (liknende det NPR har) for tjenester i stadig utvikling, og dermed også en 
beskrivelse av forventet nytte. Vi mener imidlertid det er viktig å fremheve de fire effekt- eller 
gevinstområdene et KPR er tenkt å ivareta. Både i det videre arbeidet med å realisere 
registret, og som begrunnelse og formål for KPR. De fire effektområdene er bedre 
pasientsikkerhet, bedre tjenestekvalitet, bedre styring og økt kunnskap om sykdom og årsaker 
til sykdommer. Dette er de fordelene som skal veie opp for den personvernmessige ulempen 
med registrering av helseopplysninger. Det må fremheves at styring av helsetjenesten 
innebærer oppfølgning av måloppnåelse når det gjelder kvalitet, tilgjengelighet og 
ressursbruk. Vi støtter at formålet er inndelt i hovedformål og andre formål. Kvalitetssikring 
burde etter vår vurdering også ha vært nevnt som et hovedformål, tilsvarende slik det er 
nevnt i hovedformålet til NPR-registeret.  
 
 4.3 Registerets innhold 
Departementet viser til at hva KPR skal inneholde må bestemmes ut fra hvilke formål 
registeret skal ha. Med innhold menes her de opplysningene som skal registreres om den 
enkelte pasient eller bruker og den enkelte tjeneste. Disse opplysningene må være relevante 
og tilstrekkelige for formålet. For å kunne oppnå formålet må det vurderes hvilke tjenester og 
fagområder som skal danne grunnlag for registreringen og hvilke variabler eller data som er 
nødvendige å registrere om den enkelte og om tjenestene. Innholdet i registre må ta 
utgangspunkt i helse- og omsorgstjenestens formål og oppgaver. 
 
Helsedirektoratets innspill: 
Helsedirektoratet viser til at formålsbestemmelsen vil sette en viktig ramme for hvilke 
personopplysninger som er tilstrekkelige for å oppnå formålet med KPR, og rammene for 
behandlingen av opplysningene. Kvaliteten på opplysningene skal være relevante, adekvate og 
fullstendige for sine bruksformål.  
 
Høringsnotatet gir ikke en endelig oversikt over det fulle omfanget av opplysninger som vil bli 
registrert i KPR og hvordan disse vil bli brukt og eventuelt sammenstilt med opplysninger fra 
andre registre. Helse- og omsorgstjenesten vil hele tiden være i utvikling, både faglige og 
politiske prioriteringer vil endre seg over tid. Direktoratet ser at en bestemmelsemed en presis 
beskrivelse av innholdet raskt vil bli utdatert. Eksempler fra Norsk pasientregister, viser at 
viktige helsepolitiske reformer som pakkeforløp for kreftpasienter og nasjonale løsninger som 
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kjernejournalen krever endringer i innhold og til dels endring av forskrift. Det vil derfor være 
krevende å lovregulere innholdet i et helseregister i detalj.  
  
Et kommunalt register må reflektere helse- og omsorgstjenestens egenart. Mottakere av 
kommunale helse- og omsorgstjenester er ikke alltid pasienter slik man tradisjonelt tenker om 
dette begrepet i spesialisthelsetjenesten. KPR må ta hensyn til at planleggingsperspektivet er 
mer langsiktig i kommunehelsetjenesten; i spesialisthelsetjenesten er perspektivet mer 
innrettet mot utskrivning. Behandlingsfokuset i kommunehelsetjenestene er bredspektret 
med flere diagnoser parallelt. Pasientforløpene i kommunehelsetjenestene er ofte langvarige 
løp, med lite eller langsom endring, og involverer ofte flere aktører. Beslutninger om 
behandlingsvalg i kommunehelsetjenesten tas av få. 
 
På denne bakgrunn bør KPR legge større vekt på funksjon og forløp enn på enkeltdiagnoser, 

enkelttjenester og enkeltbehandlinger, samt i stor grad vektlegge brukermedvirkning og 

brukerpreferanser. Slik vi vurderer det vil det imidlertid være viktig at det gis mulighet for å 

følge overganger i et behandlingsforløp mellom spesialisthelsetjeneste og 

primærhelsetjeneste. I denne sammenheng kan det være interessant å følge pasientforløp i 

disse overgangene basert på diagnose.  

I 2001 ble det besluttet at bistands/funksjonsnivå variablene i IPLOS skulle tilpasset WHO sin 
standard, ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse). ICF ble 
vedtatt brukt i Norge. Dette er en klassifikasjon som utfyller ICD-10, ved å sette det enkelte 
menneske i en større sammenheng ved å fokusere på funksjonsevne, aktiviteter og samspill 
med miljøfaktorer. Det overordnede målet for ICF er å etablere et enhetlig og standardisert 
språk og verktøy for beskrivelse av helse og helserelaterte forhold og samtidig legger vekt på å 
se individets helseforhold og fungering i en sammenheng. 
 

Det at man ikke avviker fra det kodeverk som ligger til grunn for funksjonsvurderingene i dag 

(tilpasning til WHO – ICF) er viktig. En endring av kodeverk vil medføre store konsekvenser for 

registeret og kommunene. Arbeid med felles kodeverk og terminologier for nytt register 

(samstemming på tvers av KUHR, IPLOS og eventuelle andre registre) er derfor viktig arbeid.   

 

Et vesentlig formål med registeret må være å legge grunnlag for kvalitetsforbedring. Da må 

kunnskapen være tilgjengelig og relevant for de som jobber med endring og forbedring i det 

daglige på det kommunale nivået. Når det utvikles mer strukturert dokumentasjon i journal- 

og fagsystemene, må disse dataene tilrettelegges slik at denne informasjonen også kan tas ut 

lokalt, og kontinuerlig, til kvalitetsforbedringsarbeid. Et nasjonalt register, der det samles inn 

data en gang i året og disse dataene først er tilgjengelig et halvt år etter innsamling, vil være 

mindre relevant som kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunenes endrings- og 

forbedringsarbeid. Slike data vil først og fremst være nyttig på et mer overordnet nivå, for å 

sammenligne tjenesteprofil, ressursbruk, kompetanse osv. på tvers av kommuner. Det bør 

derfor arbeides med løsninger for innrapportering og tilbakeføring/tilgjengeliggjøring av data 

og lokal tilgang med hyppige oppdateringer. Valg av teknisk løsning, hjemmelsgrunnlag og 

struktur på et nytt register og må vurderes i det videre arbeidet. 
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Et kommunalt register vil kreve mye arbeid med utvikling og standardisering av informasjon i 

journal- og fagsystemene. Et variabelsett i et register er resultatet av et forutgående arbeid 

med å utvikle og implementere gode arbeidsverktøy for å kartlegge, følge opp, måle effekt og 

gjøre kvalitetsforbedrende tiltak innenfor ulike områder. Verktøyene integreres i 

journalsystemene og vil lede tjenesteyter gjennom en prosess som er basert på «best 

practice». Det at slike prosesser i en viss grad må standardiseres legger grunnlag for at noe av 

den dokumentasjonen som genereres kan brukes også til andre formål, som beslutningsstøtte 

lokalt eller som grunnlag for rapportering til et nasjonalt register.  

Dagens datagrunnlag er mer enn bare KUHR, IPLOS og KOSTRA. KPR bør ses i sammenheng 

med annet datagrunnlag innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Andre aktuelle 

registre er Nasjonalt legevaktregister og det underliggende vakttårnprosjektet som samlet gir 

et godt grunnlag for kunnskap om organisering, dimensjonering og aktivitet i den delen av den 

akuttmedisinske kjede som er kommunenes ansvar. Videre bør det også vurderes hvordan 

NOKLUS kan ses i sammenheng med utvikling av det nye registeret. 

En potensiell utfordring er også registrering og rapportering av data om folkehelse, levevaner 

og helsetilstand. Lovverket begrenser muligheten til å registrere data om den enkelte 

bruker/pasient til det som er relevant og nødvendig for å yte god helsehjelp, og det vil ikke 

være hjemmel for å gjøre systematisk kartlegging av noen enkeltfaktorer hos en hel 

populasjon. Gode data om levevaner og helsetilstand må også kunne genereres gjennom 

forskning og ulike utvalgsundersøkelser.  

Det finnes om lag 200 medisinske kvalitetsregistre, hvorav 47 som har offisiell status som 

nasjonale. Alle er etablert innenfor spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet mener at det 

bør legges til rette for at det kan utvikles nasjonale kvalitetsregistre også innenfor 

primærhelsetjenesten. Et eksempel på et viktig område er de såkalte ikke-smittsomme 

sykdommene (NCD-strategien). I NCD-strategien skriver departementet blant annet: «I dag blir 

mange av oss syke som følge av tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og alkohol. Flere får 

hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft. For å møte disse 

utfordringene må vi forebygge mer og fange opp sykdom i en tidlig fase – der folk bor. De som 

trenger hjelp til å leve med en kronisk sykdom må få støtte og veiledning i nærmiljøet sitt, og 

sykehus og spesialister må samarbeide mer sømløst med lokale tilbud».  

En av de viktige sykdommene her er diabetes. I dag foregår oppfølging av diabetes i all 

hovedsak i primærhelsetjenesten og ved at «pasientene» selv ivaretar nødvendig behandling i 

det daglige. Her registreres langtids blodsukker, akutte hendelser som følge av hypo- eller 

hyperglykemi, senkomplikasjoner mv. Et framtidig kvalitetsregister må ta utgangspunkt i den 

enkelte person med diabetes og registrere viktige faktorer ifm. egenomsorg, oppfølging i 

kommunene og oppfølging i spesialisthelsetjenesten i et samlet register. Vi mener også at det 

bør gis rom i KPR for et «nasjonalt demensregister» noe tilsvarende det registeret de har i 

Sverige. 
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Det finnes i dag 13 nasjonale kvalitetsindikatorer innen kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Det er stort behov for flere indikatorer. Utviklingen av kommunalt pasient- 
og brukerregister (KPR) vil gi verdifull informasjon som vil være av stor betydning for utvikling 
av nye kvalitetsindikatorer fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det må være 
samsvar mellom helsemyndighetenes ambisjonsnivå for nasjonale kvalitetsindikatorer og bla 
helseregistrenes muligheter til å levere gode og kvalitetssikrede indikatorer. Bruker- og 
pårørendeundersøkelser for kommunale helse- og omsorgstjenester er etterspurt fra Helse- 
og omsorgsdepartementet. Det bør legges til rette for at disse undersøkelsene innlemmes i 
det nye KPR, for eksempel i forbindelse med elektroniske innsynsløsninger som også kan legge 
til rette for at pasienter og eventuelt pårørende kan legge inn egne evalueringer av tjenestene 
i registeret.  
 
Det bør presiseres at data om sosio-økonomisk status, landbakgrunn er viktig fordi Stortinget 
gjentatte ganger har vedtatt at helse- og omsorgstjenesten skal ytes på like vilkår, uavhengig 
av bl.a. bosted, inntekt og utdannelse. Nyere forskningsmetoder gjør det også mulig å benytte 
registerdata for kausalitetsanalyser, forutsatt at registerdata inneholder opplysninger om 
enkeltindivider, tidspunkt for intervensjon (behandling) og gode muligheter for kobling av 
sosiale og demografiske opplysninger. Dermed vil det være avgjørende å kunne koble 
pasientdata med slike opplysninger for å ivareta en sentral del av styringsformålet. Muligheten 
for å se opplysninger fra KPR i sammenheng med sosioøkonomiske opplysninger vil også være 
av stor verdi for planlegging og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
4.3.1 Dobbeltregistrering og økt rapporteringsbyrde bør unngås 
Det er et mål for departementet at etablering av KPR ikke skal øke rapporteringsbyrden for 
helsepersonellet i tjenestene. Opplysningene som skal inngå i registeret skal over tid hentes 
gjennom automatisk datafangst fra fag- og pasientjournalsystemer. Det fremgår at dette 
betinger en form for standardisering av pasientjournalopplysninger, også på tvers av 
tjenesteområdene. For å unngå dobbeltrapporteringer vil det være en fordel om KPR kan 
gjenbruke data fra andre kilder, slik som opplysninger om landbakgrunn, immigrasjon, 
utdanning og inntekt.  
 
Departementets forslag innebærer at KPR vil kunne konstrueres som en overbygning med 
«delregistre» som kan være på ulike fysiske steder og til dels med ulike underformål, innenfor 
KPR-formålet. Formålene med de eksisterende registrene KUHR og IPLOS kan med en slik 
struktur inkorporeres i KPR, uten at opplysningene nødvendigvis samles og lagres i én 
database. Det er kun en teknisk måte å strukturere registeret på og har i seg selv ingen 
konsekvenser for personvernet. 
 
Helsedirektoratets innspill: 
Helsedirektoratet arbeider med tekniske løsninger for automatisk datafangst fra fag- og 
pasientjournalsystemer. Det legges opp til en trinnvis utvikling, bl.a. i samarbeid med EPJ-
løftet for allmennlegetjenesten. I denne fasen er det viktig å slå fast prinsippet om at 
rapporteringene fra tjenestene bør skje ved hjelp av automatisert uttrekk, og at eventuelle 
utvidelser av innrapportering må bygge på oppgradering av lokale kildesystemer og ikke mer 
eller mindre manuelle løsninger for tilleggsrapportering. I motsetning til 
spesialisthelsetjenesten, har helse- og omsorgstjenestene i kommunene behandlingsansvar for 
hele sykdomsspekteret til pasienter og brukere. Spesialisthelsetjenestene har en spisset 
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kompetanse på et avgrenset område, med gode muligheter til å etablere egne kvalitetsregistre 
på sine avgrensede områder. Helse- og omsorgstjenestene i kommunene kan trolig også ha 
stort utbytte av å følge opp kvalitet og effekt for utvalgte pasientgrupper, men det er ikke 
realistisk at f.eks. en fastlege skal holde oversikt over opp til 49 rapporteringer til de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene. For at helse- og omsorgstjenestene i kommunene skal kunne ta 
del i kvalitetsforbedringsarbeidet i regi av egne eller etablerte nasjonale kvalitetsregistre må 
innrapporteringen av data forenkles. Det kan best skje ved at et KPR-register inneholder 
tilstrekkelig opplysninger til at tilstrekkelige og relevante data kan overføres fra KPR til 
kvalitetsregistrene. Dette vil innebære en nødvendig utvidelse av nøkkelsregisterfunksjonen 
for KPR, sammenlignet med NPR. I Danmark har man for øvrig gått enda lenger, og besluttet at 
rapportering fra spesialisthelsetjenestene til nasjonale kvalitetsregistre skal skje ved hjelp av 
en felles rapporteringsløsning. 
 
Et helseregister i juridisk forstand er et logisk begrep, som beskriver formål, innhold og ansvar. 

Opplysninger som er inngår i ett og samme register kan være lagret på ulike steder. 

Registerets databehandlingsansvarlige vil måtte påse at regelverk og aktuelle standarder for 

informasjonssikkerhet blir fulgt, uavhengig av hvordan data fysisk struktureres og lagres. 

Betydningen av fysiske og tekniske løsninger har likevel betydning for informasjonssikkerhet 

og personvern. Det er de tekniske løsningene som «huser» de sensitive opplysningene og disse 

tekniske løsningene befinner seg i fysiske lokaler. Å sikre opplysningene og dermed sikre at 

personvernet ivaretas betyr å sikre både de tekniske løsningene og de fysiske lokalene de 

befinner seg. Når de tekniske løsningene er spredt på «delløsninger» som hver for seg er 

plassert i ulike fysiske lokaler og virksomheter, innebærer det at summen av avtaler, 

standarder og prosedyrer for ivaretagelse av sikkerheten blir mer kompleks med et tilsvarende 

større kontrollspenn for den databehandlingsansvarlige.  

Ved etablering av KPR som ett logisk register, må de ulike tekniske delløsningene på en eller 

annen måte knyttes sammen og kommunisere.  En slik sammenknytting og kommunikasjon vil 

kreve egne tekniske løsninger som den databehandlingsansvarlige er ansvarlig for å påse at er 

sikret på en tilfredsstillende måte. En løsning spredt over flere tekniske delløsninger og fysiske 

lokasjoner, vil kunne representere en større sårbarhet i løsningene. 

Alternativt kan en også velge å drifte KPR som en samling av selvstendige registre, der kobling 

og utlevering av sammenstilte data vil følge samme prosedyrer som ved kobling og utlevering 

av data fra to selvstendige registre (f.eks. Medisinsk fødselsregister og Norsk pasientregister). 

En slik løsning er mulig, særlig på kort sikt. En konsekvens kan bli at KPR blir mindre 

personverninngripende, ved at personopplysninger ikke er tilgjengelig fra samme fysiske miljø. 

På den annen side kan en slik løsning være ressurskrevende, ikke minst for utlevering til 

forsknings- og analysemiljøer som har behov for tilgang til koblede data. 

Det er tidlig å vurdere spesifikt hvordan de tekniske løsningene for den fysiske lagringen av 

KPR data skal være. Slike løsninger bør kunne endres over tid, og en bør ikke legge føringer for 

dette i arbeidet med lovgrunnlaget for KPR. 
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4.3.2 Kommunale oppgaver 

Departementet foreslår at KPR skal omfatte opplysninger om pasienter og brukere av 

kommunale helse- og omsorgstjenester. Registerets hovedinnhold foreslås knyttet til 

kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver som i hovedsak følger av helse- og 

omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Departementets utgangspunkt er at 

foreliggende forslag til hjemmelsgrunnlag for KPR åpner for at opplysninger fra helprivat 

finansierte helse- og omsorgstjenester kan inngå i registeret, og ber om høringsinstansenes 

innspill på dette.  

 
Helsedirektoratets innspill: 
Helsedirektoratet har erfaring med Norsk pasientregister som per i dag ikke har hjemmel til å 
registrere opplysninger om privatfinansierte spesialisthelsetjenester. Opplysninger om slike 
tjenester er imidlertid av stor betydning for å få et helhetlig bilde av spesialisthelsetjenesten. 
Tilsvarende vil gjelde for «den primære helse- og omsorgstjenesten». Opplysninger om 
privatfinansierte helse- og omsorgstjenester (som ellers ville blitt ytt av det kommunale 
tjenesteapparatet) antas å være av stor betydning for et korrekt bilde av hele «den primære 
helse- og omsorgstjenesten».  
 
Selv om helprivate helse- og omsorgstjenester ikke har stor utbredelse i dagens kommunale 

helse- og omsorgstjeneste, mener vi at også disse bør omfattes av ordningen. KPR bør ta 

høyde for at det kan komme endringer som vil øke utbredelsen av slike tjenester, samt at ved 

å inkludere disse vil man bidra til å gi et bedre helhetsbilde av tjenestene.  

Helprivat finansierte tjenester dekkes ikke umiddelbart av formålet som er bestemt for 
registeret, dvs. «planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og 
omsorgstjenester for sentrale og kommunale myndigheter». Det er ønskelig at dette formålet 
tydelig fremgår dersom dette skal dekkes av loven.   
 
4.3.4 IPLOS-data 

Departementet foreslår at IPLOS inkluderes i KPR. Departementet viser til at registeret 
inneholder opplysninger om mottakere og søkere av pleie- og omsorgstjenesten i 
kommunene, og at dette er viktige data for et fremtidig kommunalt helse- og omsorgsregister. 
Hvordan IPLOS-datasettet inkluderes, og om eventuelt hele eller bare deler av datasettet bør 
inngå vil bli omhandlet nærmere i forskriftsarbeidet.    
 
Helsedirektoratets innspill: 
Helsedirektoratet legger til grunn at datasettet i IPLOS er viktig for å gi grunnlag for blant 
annet overvåking, planlegging, utvikling og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten. Vi 
legger til grunn at det er viktig å ha et effektivt regelverk slik at man får en sterkere 
synergieffekt med andre registre og mulighet til å følge pasient- og brukerforløp for de formål 
som registeret skal ha. Vi støtter derfor at IPLOS-data tas inn i KPR.  
 
Det vil i utgangspunktet heller ikke være mulig å følge pasientforløp fra historiske IPLOS og 
over i den nye personidentifiserbare IPLOS-databasen.  
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4.4.2 Oppgjørssystemet for Kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) hjemles i 
pasientjournalloven 
Departementet foreslår å inkludere data fra oppgjørssystemet for kontroll og utbetaling av 
helserefusjon (KUHR) i det nye registeret. KUHR foreslås hjemlet i pasientjournalloven, fordi 
oppgjørssystemet er nært knyttet til helsehjelp til den enkelte pasient og pasientjournalloven 
§ 11 om systemer for saksbehandling, administrasjon mv. av helsehjelp. Dette betyr konkret at 
behandling av helseopplysninger for utførelse av oppgavene for kontroll og utbetaling skal 
følge pasientjournallovens regelsett. Det vises til at oppgavene etter folketrygdloven i 
hovedsak er å sikre rett ytelse til den enkelte og følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og 
utbetalinger. Det fremgår at dette er oppgaver som omfattes av departementets forslag til 
felles overordnet formål for KPR.  
 
Helsedirektoratets innspill: 
Hvis KUHR hjemles i pasientjournalloven § 11, er det behov for å avklare om departementet 
har lagt til grunn at begrepet «oppgjør» i pasientjournalloven § 11 her er synonymt med 
begrepet «finansiering», som er angitt som en del av formålet med KPR. Med innlemmelse av 
KUHR i KPR kan det også være et spørsmål hvordan «KPR som helhet omfattes av 
helseregisterlovens virkeområde», slik det er uttrykt i høringsnotatet.  
 
I høringsnotatet punkt 4.2 fremgår det at KPR ikke skal kunne brukes til blant annet 
etterforskning av straffbare forhold, da dette vil falle utenfor formålet med KPR. Helfo 
kontrollerer i dag oppgjør ved hjelp av registeropplysninger i KUHR, og når det foreligger 
mistanke om straffbart misbruk av trygdens midler kan HELFO anmelde forholdet til politiet. 
Lovgiver legger stor vekt på tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger, 
noe som førte til en rekke endringer i folketrygdloven i 2013. Trygdens organer har etter dette 
vide fullmakter til å innhente nødvendige opplysninger for å avdekke misbruk. Vi viser her til 
folketrygdloven § 21-4 siste ledd som gir en rett til å innhente nødvendige opplysninger ved 
bevissikring etter tvisteloven eller ved politiet. Det må derfor avklares om skifte av 
hjemmelsgrunnlag for KUHR kan få betydning for muligheten til å etterforske mulig straffbart 
forhold på grunnlag av opplysninger som er i registeret. 
 
Videre er det viktig å få avklart hvilken betydning endringen i regelsett vil få for utførelsen av 
HELFOs oppgaver når det gjelder reglene om taushetsplikt. Det følger av pasientjournalloven § 
15 at «enhver som behandler helseopplysninger etter denne lov, har taushetsplikt etter 
helsepersonelloven §§ 21 flg». Andre som får adgang eller kjennskap til helseopplysninger fra 
et behandlingsrettet helseregister, har samme taushetsplikt. Denne problemstillingen vil 
omfatte langt flere deler av HELFOs oppgaveportefølje, enn det som følger av bruk og 
gjenbruk av KUHR-data. 
 
Når det gjelder forslaget i høringsnotatet punkt 7. om å endre folketrygdloven § 21-11 a slik at 
pasientjournalloven skal gjelde «ved behandling av helseopplysninger i saker etter kapittel 5, 
viser vi til at HELFO også behandler saker etter andre kapitler i folketrygdloven. Dette er f.eks. 
saker om tilbakekreving etter §§ 22-15 og 22-15 a og saker om tap av retten til å praktisere for 
trygdens regning etter § 25-6. I tillegg fatter HELFO vedtak etter en rekke bestemmelser 
utenfor folketrygdloven. Det bør avklares i hvilken grad den foreslåtte regelendringen er ment 
å omfatte også behandling etter andre regler enn folketrygdloven kapittel 5, og om dette bør 
komme tydeligere til uttrykk i § 21-11 a. 
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Det må dermed avklares hvilke rettslige og faktiske konsekvenser den foreslåtte 
regelendringen kan få for HELFOs kontrollvirksomhet, taushetsplikt og eksempelvis innhenting 
av journalnotater/journaler i kontrollsaker. Det må forutsettes at lovendringene ikke skal 
innebære begrensninger i HELFOs bruk av opplysninger i KUHR. Det må dessuten sikres at 
pasientenes rett til innsyn i hvem som har fått tilgang til/utlevert helseopplysninger om 
vedkommende, er praktisk gjennomførbar for HELFOs bruk av KUHR-data i kontroll- og 
analysevirksomhet. 
 
Det bør vurderes særskilt hvilken betydning det kan få om arbeids- og 
velferdsforvaltningsloven § 7 ikke lenger skal gjelde ved behandling av saker etter kapittel 5, jf. 
folketrygdloven § 21-11 a slik den nå lyder. Vi viser i den forbindelsen særlig til 
bestemmelsene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 tredje ledd om utlevering av 
opplysninger til andre forvaltningsorganer og § 7 fjerde ledd om utlevering av opplysninger i 
andre tilfeller enn nevnt i tredje ledd. 
 
I forbindelse med høring om opprettelse av nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv., har 
departementet foreslått å endre folketrygdloven § 21-11 a slik at det slås fast at klageinstans 
er «Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten», for vedtak om «ytelser etter kapittel 5». HELFO 
har i brev av 14. august 2015 gitt innspill til den høringen, og der gjort rede for alle 
hjemmelsgrunnlag som HELFO fatter vedtak og beslutninger etter. Det er viktig å avklare 
hvilken betydning det kan få for saksbehandlingen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, 
og samhandlingen mellom klageinstansen og HELFO, om pasientjournalloven og dermed 
bestemmelsene om taushetsplikt i helsepersonelloven, blir gjort gjeldende ved behandling av 
helseopplysninger i saker etter kapittel 5 og andre bestemmelser.  
 
Til kapittel 4.5 Opplysninger skal kunne registreres uten samtykke eller reservasjonsrett 
Departementet foreslår at et nytt KPR etableres som et lovbestemt register, uten samtykke fra 
de registrerte og uten at det innføres alminnelig reservasjonsrett. Data som i dag samles inn til 
KUHR og IPLOS skal fortsatt samles inn uten samtykke og uten reservasjonsrett. 
Departementet vurderer at det er vanskelig å oppnå formålet med registeret, dersom 
registreringen av opplysningene i sin alminnelighet gjøres avhengig av samtykke eller av at den 
enkelte ikke reserverer seg. 
 
Helsedirektoratets innspill: 
Departementet har i høringsnotatet tatt stilling til at formålet med KPR ikke kan oppnås ved at 
registeret etableres med en alminnelig reservasjonsrett. Kompletthet er viktig for at KPR skal 
kunne tjene sitt formål, og vi er enige i at det vil være vanskelig å oppnå formålet med 
registeret dersom dekningsgraden er dårlig. Erfaringen med samtykkebaserte 
enkeltopplysninger i helseregistre er at usikkerheten knyttet til kompletthet gjør det vanskelig 
å bruke disse opplysningene i analyser.  
 
Personopplysninger til gode formål kan bestemmes av den enkelte, eller gjennom 
demokratiske vedtak på vegne av fellesskapet. Man kan enten gi den enkelte innbygger 
herredømme over egne opplysninger gjennom samtykke eller reservasjonsrett, eller man kan 
overlate beslutningen til Stortinget som fatter en felles beslutning på vegne av alle innbyggere 
som gir klare rammer for behandlingen av opplysningene. Et sentralt helseregister skal 
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inneholde et minimum av opplysninger som er nødvendig for formålet. Hensynet til 
kompletthet tilsier at en heller bør ha et minimum av opplysninger forankret i et 
stortingsvedtak, enn et større antall opplysninger forankret i den enkelte innbyggers 
samtykke. 
 
Når det gjelder ulempene for personvernet, viser departementet til at dette vil bero på 
registerets form, innhold og hvordan personopplysningene behandles. Ulempene vil øke 
dersom mange får tilgang til opplysningene, opplysningene er sensitive og mange 
opplysninger sammenstilles. Det vil derfor være grunn til å utvise forsiktighet ved behandling 
av særlig sensitive opplysninger. Det fremgår at det skal tas nærmere stilling til innhold, 
behandling av opplysningene, sammenstillinger, tilgang, reservasjonsrett og innebygget 
personvern i forskriftsarbeidet.  
  
På generelt grunnlag vurderer vi at en reservasjonsrett for enkelte datavariabler eller 
opplysninger til bestemte formål, kan være relevante tiltak for bedre å kunne ivareta 
personvernet og styrke den enkeltes selvbestemmelsesrett.  
 
En alternativ løsning kan være at det ikke er mulig å reservere seg mot registrering, men mot 
utlevering av direkte personidentifiserbare opplysninger. Registeret vil da kunne utlevere 
statistikk basert på et komplett utvalg, og denne statistikken vil også kunne brukes til å 
vurdere representativiteten til de personer som ikke har reservert seg og som dermed vil være 
grunnlaget for forskning og analyser basert på personidentifiserbare data. En slik bruk vil 
forutsette at det også må være mulig å koble sosiale og demografiske opplysninger til 
personer som har reservert seg mot utlevering, slik at forskere og analytikere også kan 
korrigere for sosiale og demografiske opplysninger i data som blir utlevert. 
 
4.5.1 Samtykke 
Departementet foreslår at KPR også skal legge til rette for ivaretakelse av formål og oppgaver 
som i dag utføres med hjemmel i folketrygdloven (KUHR). Det er fremholdt at oppgavene etter 
folketrygdloven forutsetter registreringer og annen bruk av komplette data, og ikke kan 
baseres på samtykke fra de registrerte. 
 
Departementet viser til at registrering i KUHR skjer uten pasientens samtykke i dag. Det er i 
denne forbindelsen fremholdt at direkte personidentifiserende kjennetegn må registreres, 
hvis pasienten ønsker at kostnadene til helsehjelp skal refunderes – ellers kan ikke 
utbetalingen gjennomføres. 
 
Helsedirektoratets innspill: 
I dag er det mulig for pasienter å unngå å bli registrert i KUHR, ved å oppsøke private 
tjenesteytere og selv betale hele kostnaden for helsetjenesten. Departementets foreslår at 
KPR også skal inneholde data fra helprivate helseaktører. Dersom pasienter velger å finansiere 
helsetjenester selv, enten direkte eller indirekte gjennom forsikrings- og 
medlemskapsordninger for å unngå å bli registrert i sentrale registre, kan dette tilsi at en bør 
vurdere reservasjonsrett for tjenester som pasienter og brukere finansierer selv. 
 
Til kapittel 4.6 Personvern og informasjonssikkerhet 
4.6.1 Identitetshåndtering – kryptering 
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Departementet har vurdert graden av personidentifikasjon i KPR. For at data fra flere ulike 
kilder skal kunne knyttes sammen og gi oss kunnskap om helhetlige pasientforløp, er det viktig 
at opplysningene er personentydige og at direkte personidentifikasjon som fødselsnummer 
kan brukes som nøkkel til å koble data fra ulike kilder til samme person. Slik blir det mulig å 
følge pasienter og brukere over tid og mellom ulike tjenestenivå.  
 
Helsedirektoratets innspill: 
Et grunnleggende premiss for forvaltning av helseregistre er at direkte personidentifiserbare 
kjennetegn i størst mulig grad bør skjules, da det for de aller fleste analyse- og 
forskningsformål ikke er behov for å kjenne identiteten til de personene som inngår i et 
datamateriale. Dette premisset ligger til grunn for både de pseudonyme helseregistrene, og 
for de personidentifiserbare helseregistrene som også skal skjule identiteten til de registrerte 
gjennom intern kryptering. Dette er et viktig premiss som også bør ligge til grunn for KPR. 
 
Med etablering av KPR som et personidentifiserbart register vil det, ved sammenstilling med 
opplysninger fra NPR, være mulig å følge behandlingsforløp på tvers av tjenestenivå. Dette 
antas å være av stor verdi for planlegging, styring, finansiering og evaluering av helse- og 
omsorgstjenesten, og det er grunn til å tro at slike sammenstillinger vil forekomme relativt 
hyppig. Det er derfor viktig at det i regelverket og ved innretningen av registeret legges til 
rette for slik sammenstilling, og for at pasientforløpet kan følges «sømløst» på tvers av 
tjenestenivå.  
 
Det støttes at IPLOS-registeret etter lovfesting av KPR vil være en del av et større lovbestemt 
register etter helseregisterloven § 11. Det er viktig å ha et felles regelverk slik at man får en 
sterkere synergieffekt med andre registre og mulighet å følge pasient/brukerforløp. 
Per i dag setter IPLOS-forskriften rammer og krav til anonymisering i forbindelse med 
utlevering av data ved registerkobling. Dette resulterer i at vi ikke i tilstrekkelig grad får 
ivaretatt datautleveringer (spesielt sammenstilte med andre registre) til forskning, som er en 
del av IPLOS-registerets formål. Et felles regelverk anbefales å gi rom for videreutvikling ved 
samfunnsendringer og faglige anbefalinger. Videre er det sentralt at forskrift og regelverk gir 
grunnlag for statistikk / kunnskap som også understøtter Helsedirektoratets «følge med rolle». 
 
En viktig del av allmennlegenes tjenester er forskrivning av legemidler til pasientene. 
Kunnskap om praksis og variasjon, både mellom fastleger og ulike geografiske enheter i 
forskrivning vil være viktig kunnskap for forbedring og styring av allmennlegetjenesten. Data 
fra det pseudonyme Reseptregisteret (NorPD) er en opplagt kilde til slik informasjon, men ved 
at krypteringsformen for Reseptregisteret er pseudonym, vil det være vanskelig å gjennomføre 
regelmessige koblinger mellom KPR og Reseptregisteret.  
Det må gjøres en egen vurdering om bruk av KPR data til primærformål også skal underlegges 
krav om intern kryptering. Det vil si data som benyttes som grunnlag for utbetaling av 
helserefusjon – dvs. data som fortsatt vil ligge i KUHR løsningen, og som blir foreslått regulert i 
pasientjournalloven også skal omfattes av intern kryptering. Et krav om internkryptering vil 
kreve større eller mindre endringer i de eksisterende kontrollreglene i KUHR løsningen. 
Hovedspørsmålet er om data som forvaltes etter pasientjournalloven også må underlegges 
kravet til intern kryptering. 
 
4.6.2 Innsyn i egne data. Logg 
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Departementet slår fast at de registrerte skal sikres enkle løsninger for innsyn i registreringer 
og bruk av egne opplysninger i KPR. Det fremgår at det er et mål at alle helseregistre skal ha 
gode elektroniske loggløsninger som er tilrettelagt for innsyn gjennom digitale 
innbyggerløsninger. 
 
Helsedirektoratets innspill: 
Når det opprettes digitale innbyggerløsninger (selvbetjentløsninger), må det også etableres en 
brukerstøtte, som kan bistå og veilede brukerne av løsningen (de registrerte). Ved slik 
tilgjengeliggjøring av informasjon kan det tenkes at de registrerte oppdager informasjon som 
de ønsker å endre eller slette fra registeret. Forutsetninger og konsekvenser må gjøres kjent. 
Det må på plass rutiner for innsyn og utlevering av data. 
 
Etablering av et sentralt helseregister for helse- og omsorgstjenestene i kommunene vil gjøre 
det enklere for den enkelte innbygger å holde seg orientert om registrering og bruk av egne 
helseopplysninger. Slik sett kan KPR tenkes å bidra til å styrke personvernet i forhold til dagens 
praksis, der opplysningene er spredt i flere registre uten felles løsninger for innsyn og logging. 
Det vil være svært ønskelig at en slik løsning kan etableres gjennom en felles digital 
innbyggerløsning for alle helseregistre på helseportalen (HelseNorge.no). 

 
Når det opprettes digitale innbyggerløsninger (selvbetjentløsninger), vil det være ønskelig med 
etablering av en brukerstøtte, som kan bistå og veilede brukerne av løsningen (de registrerte). 
Ved slik tilgjengeliggjøring av informasjon kan det tenkes at de registrerte oppdager 
informasjon som de ønsker å endre eller slette fra registeret. Forutsetninger og konsekvenser 
må gjøres kjent. Det må på plass rutiner for innsyn og utlevering av data.  

                       
Helseregisterloven gjelder ikke for behandling av anonymiserte opplysninger, og anonymisert 

utleveringer av registerdata til ulike formål skal ikke logges. For å muliggjøre etterlevelse av et 

krav om logging og tilgjengeliggjøring av logg er det viktig med en klar angivelse av hva som 

skal logges og gjøres tilgjengelig for de registrerte. Eksempelvis vil det være viktig med en klar 

definisjon av et «oppslag». Skal enhver behandling av indirekte identifiserbare opplysninger 

logges, f.eks. i forbindelse med produksjon av enkelttabeller, eller er det bare bruk og oppslag 

av direkte personidentifiserbare opplysninger som skal logges?  

Definisjonen vil kunne være avgjørende for hva som skal logges, og for hvor krevende det vil 
være å etablere gode løsninger for logging, logganalyse og tilgjengeliggjøring. Eksisterende 
tekniske løsninger kan i praksis gjøre det vanskelig og svært ressurskrevende å etablere 
systemer for å ivareta vidtrekkende krav til logging. Det er grunn til å anta at det vil være 
svært krevende å etablere egne løsninger for «direkte» innsyn i logg. 
 
Dette fordi informasjonen som logges vil være av en slik art at den er uforståelig for de aller 

fleste registrerte.  

Eksisterende helseregistre har ulike løsninger for logging, og begrepsbruken på området er 
ikke ensartet. Det vil være en fordel med en mer standardisert begrepsbruk og at kravene til 
logging i helseregistrene ble tydeliggjort og harmonisert. 
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KUHR har per i dag lagt til rette for logging av hvem som har hatt tilgang til opplysninger – selv 
om løsningen ikke er helt enkel å få ut data fra. Elektronisk selvbetjening i form av at 
pasienten selv kan gå inn å slå opp informasjon om seg selv i KUHR vil kreve en god del 
utvikling. 
 
4.6.3 Informasjonssikkerhet 
Departementet viser til at det er en sentral forutsetning for etablering av KPR at personvernet 
skal sikres ved behandling av helseopplysningene. Det fremgår blant annet at store deler av 
helseregisterets formål kan ivaretas uten at brukerne av data har tilgang til den registrertes 
identitet (eksempel navn og fødselsnummer). 
 
Departementet forutsetter at KPR skal baseres på systemer og løsninger med innebygget 
personvern. I arbeidet med forskrift vil betydningen av dette for KPR bli nærmere omhandlet. 
 
Helsedirektoratets innspill: 
I forskriftsarbeidet vil det nærmere vurderes hvilke deler av formålet som kan ivaretas uten 
tilgang til den registrertes identitet, og hvilke deler som krever tilgang til identiteten. 
 
Det bør presiseres at for de aller fleste forsknings- og analyseprosjekter, også der data kobles 
med andre registre, vil det ikke være nødvendig å utveksle direkte identifiserbare 
helseopplysninger. Koblinger bør gjennomføres ved at de koblende registre utveksler 
koblingsnøkler adskilt fra registeropplysninger. Utlevering av direkte personidentifiserbare 
opplysninger er bare nødvendige dersom man for formålet for utleveringer ønsker å ta direkte 
kontakt med pasienten for utfyllende opplysninger eller knytte andre data til analysen som 
ikke er tilgjengelig i sentrale registre. Slik behandling av personopplysninger bør som 
hovedregel skje etter samtykke fra den registrerte, og uansett vil slik utlevering kreve 
godkjennelse fra en eller flere eksterne instanser (enten Regional forskningsetisk komité, eller 
Datatilsynet og Helsedirektoratet). 
 
I høringsnotatet sies det lite konkret om hva det «innebygde personvernet» skal være. 

Kontroll med brukertilganger, sporbarhet, logging og logganalyse anses normalt ikke å være 

omfattet av begrepet «innebygd personvern».  

En form for innebygget personvern som kan vurderes er bruk av ulike krypteringsnøkler for 

ulike datasett, f.eks. kan omsorgstjenestedata krypteres med en annen nøkkel en data fra 

allmennlegetjenesten. Dette vil også kunne det gjøre det mulig å legge inn egne krav til logging 

og innsyn i kobling av datasett på tvers av tjenesteområdene. 

Det er også viktig å understreke at en betydelig del av behandlingen av registeropplysninger 

fortsatt skjer i manuelle prosesser utenfor de tekniske systemene. De «manuelle 

arbeidsprosessene» må derfor også innrettes slik at personvernet ivaretas på en god måte. 

Den viktigste form for innebygget personvern er en «sikkerhetskultur» i driftsorganisasjonen 

som gir en høy grad av bevissthet om de krav som uansett stilles til behandling av sensitive 

opplysninger. 
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Helsedirektoratet viser til at det må etableres gode rutiner for informasjonssikkerhet i alle 
ledd av behandlingen av opplysningene i KPR. Det bør legges opp til tekniske løsninger 
innenfor registeret som gjør det mulig for databehandler på en enkel måte å gi ut 
kvalitetssikret informasjon, samtidig som det bør vurderes om virksomheter og andre som har 
rett til tilgang selv å kunne logge seg på og ha direkte tilgang til dataene. Dette gjør at man kan 
ha tilgang kun en begrenset periode, og ikke trenger å få utlevert store datasett der man ikke 
har kontroll over på hvilken måte datamaterialet oppbevares, lagres og slettes. Dersom det gis 
ekstern tilgang til systemet er det fortsatt databehandler som har ansvar for 
informasjonssikkerhet, og den registrertes rettigheter blir slik vi ser det bedre ivaretatt i 
forhold til innebygget personvern. En slik løsning kan etableres for alle lovhjemlede 
helseregistre, for eksempel som et tiltak i det nasjonale helseregisterprosjektet.  
 
Sentrale registre etter helseregisterloven § 11 vil i stor grad ha adgang til å utlevere indirekte 
personidentifiserbare opplysninger. Hvilke kriterier som nærmere bestemt ligger innenfor 
denne rammen er ikke omtalt i forarbeidene til helseregisterloven. Helsedirektoratet erfarer 
at skjønnsmessige vurderinger av hvilke data som det er relevant og nødvendig å behandle for 
et bestemt formål og som dermed kan utleveres fra sentrale registre ofte er tidkrevende og 
vanskelige. Det kan være vanskelig å ta konkret stilling til hvilke variabler som er nødvendige 
for å oppnå formålet med kvalitetssikringen eller analysen som skal gjøres. Det kan oppstå 
forskjell i praksis mellom ulike databehandlingsansvarlige for ulike registre. Etter vår vurdering 
vil rutinemessige utleveringer fra registeret som det er satt rammer for i forskriftsarbeidet i 
størst grad ivareta hensynet til personvern. Når det gjelder hvilke kriterier som nærmere skal 
vektlegges i vurderingen etter helseregisterloven § 20, anbefaler vi at det utarbeides felles 
retningslinjer og standardisert søknadsskjema for de sentrale registrene. Dette vil bidra til å 
øke informasjonssikkerheten ved utlevering av data fra sentrale registre.  
 
5. Endringer i helsepersonelloven §§ 42 og 43 om retting eller sletting av 
pasientjournalopplysninger   
Departementet foreslår å endre helsepersonelloven §§ 42 og 43 slik at det ikke lenger skal 
være et lovpålagt krav at Fylkesmannen skal innhente uttalelse fra Datatilsynet før saker om 
retting og sletting av pasientjournalopplysninger kan ferdigbehandles. Det vises til at 
Datatilsynet ikke har forutsetninger for å foreta de helsefaglige avveininger som er nødvendig 
for å ta stilling til om konkrete opplysninger skal rettes eller slettes, og at en foreleggelse for 
Datatilsynet dermed er lite hensiktsmessig og forlenger saksbehandlingstiden hos 
Fylkesmannen. Det vises også til at dersom det oppstår behov for prinsipielle vurderinger av 
personvernfaglig art, vil Fylkesmannen uansett kunne innhente uttalelse fra Datatilsynet i 
samsvar med forvaltningsloven § 17.     
 
Helsedirektoratets innspill: 
Helsedirektoratet støtter departementets vurderinger og forslag.      
 
 
Vennlig hilsen 
 
Olav Valen Slåttebrekk e.f. 
assisterende direktør 

Kristin Cordt-Hansen 
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avdelingsdirektør 
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