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Høringsuttalelse - Forslag til ny samleforskrift om psykisk helsevern

KITH har blitt oppmerksom på høringen av forslag til ny samleforskrift om psykisk
helsevern. Selv om vi ikke står på listen av høringsinstanser, finner vi det naturlig å avgi
uttalelse til en av de foreslåtte bestemmelsene i forskriften.

På oppdrag for det daværende Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet KITH i 2007 tekniske
standarder for dokumentasjon i elektronisk pasientjournal av de fleste av vedtakene som fattes
med hjemmel i psykisk helsevernloven'.

I forbindelse med dette arbeidet kom det fram at kontrollkommisjonens hjemmel for tilgang
til opplysninger i elektronisk pasientjournal og eventuelle andre behandlingsrettede
helseregistre var noe uklar.

Bestemmelsen i helseregisterlovens § 13 om at kun den databehandlingsansvarlige,
databehandlere og den som arbeider under den databehandlingsansvarliges eller
databehandlers instruksjonsmyndighet, kan gis tilgang til helseopplysninger i den
databehandlingsansvarliges og databehandlers institusjon, ble da vurdert å være til hinder for
at kontrollkommisjonen kunne gis elektronisk tilgang. Men i og med den endring i
helseregisterlovens § 13 som Stortinget vedtok i juni 2009, kan det nå i forskrift gjøres unntak
fra denne bestemmelsen.

KITH foreslo i sin uttalelse tilforslag  til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring
og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre2 ,  at det burde tas inn en
separat bestemmelse som kunne gi kontrollkommisjonen en tidsavgrenset tilgang i forbindelse
med sine tilsynsmøter på helseinstitusjonen. Men ettersom formålet med nevnte forskrift er
begrenset til å gi  helsepersonell  nødvendig tilgang til helseopplysninger, er det etter vår
mening mer naturlig at kontrollkommisjonens tilgang til opplysninger på elektronisk form
reguleres i den nye samleforskriften om psykisk helsevern.

EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern - Kravspesifikasjon og teknisk standard.
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For å sikre at kontrollkommisjonen får en klar hjemmel for elektronisk tilgang til relevante
opplysninger i elektronisk pasientjournal mv., foreslår vi derfor at det i forskriftens § 66
(Kontrollkommisjonens tilgang på opplysninger) tas inn et nytt annet ledd:

I den grad opplysninger som nevnt i første ledd, forefinnes i elektronisk pasientjournal
eller annet behandlingsrettet helseregister, skal det på forespørsel fra
kontrollkommisjonen gis elektronisk tilgang til opplysningene i helseregisteret.

1 vår uttalelse til  forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til
helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre,  foreslo vi at kontrollkommisjonens
tilgang burde være tidsavgrenset. Tilsvarende foreslår vi tas inn her som et nytt tredje ledd:

Elektronisk tilgang etter annet ledd kan kun gis i forbindelse med de møter i
kontrollkommisjonen som avholdes pa'helseinstitusjonen. Muligheten for tilgang kan
vare inntil kontrollkommisjonens leder melder at møtet er avsluttet, dog senest 24
timer etter at mulighet for tilgang ble gitt.

En slik presisering vil tydeliggjøre at bestemmelsen kun åpner for en svært begrenset tilgang
til opplysningene.

Kontaktperson i denne saken er sjefrådgiver Torbjørn Nystadnes, tlf. 73 59 86 10, e-post:
tony@kith.no.
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