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HØRING - NYTT KOMMUNALT PASIENT- OG BRUKERREGISTER 

 

Vi viser til høringsbrev og notat med forslag til endringer i helseregisterloven for å gi hjemmel 

for opprettelse av et eget register for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, KPR.  

 

Kommunaldirektøren har 01.10.2015, etter delegert fullmakt, fattet følgende vedtak. 

 

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse: 

 

Oslo kommune støtter forslaget om opprettelse av et nytt kommunalt pasient- og brukerregister, 

KPR. Kunnskap om data knyttet til både folkehelse og til ytelse av helsehjelp er av vesentlig 

betydning for å kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Oslo kommune støtter 

forslaget om at registeret starter opp med og tar utgangspunkt i de to etablerte registrene IPLOS 

og KUHR.  

 

Oslo kommune slutter seg også til departementets forslag om at KPR i fremtiden også skal 

inkludere opplysninger fra helprivat finansierte helse- og omsorgstjenester. Opplysninger både 

om innholdet i og ikke minst om omfanget av de helprivate tjenestene er av betydning for 

kommunens tilbud og planlegging av egne tjenester.    

 

Avslutningsvis vil Oslo kommune presisere at i forbindelse med registrering i KPR og 

koblingen med folkeregisteret, må data kunne gjøres tilgjengelig både koblet til den enkelte 

bydel, og til kommunen som helhet. I Oslo kommune er det den enkelte bydel som er ansvarlig 

for tilbud om og tilgang til de tjenestene som reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven. Det er 

således avgjørende for kommunen at data er tilgjengelig på begge nivåer for at Oslo kommune 

skal kunne gjøre seg nytte av registret.  

 

Oslo kommune slutter seg også til forslag om å oppheve den godkjenningsplikt som 

helsepersonelloven § 42 gir Datatilsynet i forbindelse behandling av klage på avslag på krav 

om retting av pasientjournal. Det er fylkesmannen som er gitt kompetanse til å behandle 

klagen, slik fylkesmannen har kompetanse til å behandle klager når det gjelder 

helselovgivningen og overholdelse av denne. Det er Oslo kommunes vurdering at 
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Fylkesmannen har den nødvendige kompetanse til å behandle også denne klagen, og en 

godkjenning fra Datatilsynet vurderes ikke som relevant for spørsmål om retting av journal.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Endre Sandvik 

Kommunaldirektør 

Robert Hansson 

økonomi- og forvaltningssjef 

  

Godkjent og ekspedert elektronisk  

 

 

 


