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Deres ref Vår ref Dato 

15/2426 15/3364-5 16.09.2015 

 

Nytt kommunalt pasient- og brukerregister - Høringsuttalelse  

Vi viser til brev av 2. juli 2015 med oversendelse av høring. 

 

KMD mener frivillighet bør tillegges stor vekt ved opprettelse av helseregistre, også når 

kvalitets- og forskningsinteresser gjør seg gjeldende. KMD anser den enkeltes råderett over 

egne helseopplysninger som et viktig prinsipp, og det bør være forbeholdt unntaket at 

opplysninger registreres uten samtykke fra den enkelte. Dette gjør seg særlig gjeldende der 

opplysningene i tillegg er identifiserbare.  

 

KMD mener derfor det er viktig med gode regler om reservasjon mot bruk og utlevering av 

opplysningene i registeret. Det er viktig med klar angivelse av hvilke typer opplysninger som 

skal registreres og formålet med registreringen. Videre må det i størst mulig grad være mulig 

å reservere seg mot deling, utlevering eller annen bruk av opplysninger i registeret, hvor 

bruken ikke direkte er grunnet i hensynet til den enkelte pasient/bruker. Også behovet for slik 

tilgang til opplysninger må godgjøres, dvs. det må utredes i hvilken grad det er nødvendig 

med tvungen tilgang til private helseopplysninger for formål som ikke kan knyttes direkte til 

den enkelte borger. Dette gjelder også for kobling av registeret mot andre registre, hvor det er 

særlig viktig å vise varsomhet. Det er videre viktig at god, intern tilgangskontroll sikres, slik 

at antallet personer/helsepersonell med tilgang til opplysningene reduseres til et minimum. 

KMD forutsetter at disse avveiningene vil bli grundig ivaretatt i utarbeidelsen av forskriften.  
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Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Gry Johansen 

 seniorrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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