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Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangstyring og tilgang til 
helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre –  
Høringssvar fra Fosen DMS IKS 
 
 
Fosen distriktsmedisinske senter Interkommunalt selskap er en eier- og 
samarbeidsorganisasjon for syv kommuners helsesamarbeid. St. Olavs Hospital og Helse 
Midt-Norge deltar aktivt i tjenesteutvikling, og er representert i styret for Fosen DMS IKS.. 
Helsetilbudet omfatter bl.a. en desentralisert spesialistpoliklinikk med syv spesialiteter, 
røntgen, to interkommunale legevaktordninger og en avdeling for observasjon og 
etterbehandling, som brukes i forkant, i stedet for eller i etterkant av sykehusopphold. En 
felles omsorgsplan for kommunene er under arbeid, og et felles barnevern er under etablering. 
Den foreslåtte forskriften berører således store deler av tilbudet i Fosen DMS. 
 
Styret for Fosen DMS IKS nedsatte en arbeidsgruppe for å avgi et høringssvar. Gruppen 
består av medisinsk ansvarlig lege ved Fosen Legevaktsenter og Avdeling for observasjon og 
etterbehandling Morten Jensvold, overlege i Folkehelse Fosen og kommunelege i Leksvik og 
Bjugn Torgeir Schmidt-Melbye, leder for Avdeling for observasjon og etterbehandling, 
avdelingssykepleier Liz Raaken, IKT-leder for Rissa kommune Nils Richard Hassel (fravær 
pga sykdom) og daglig leder for Fosen DMS IKS Leena Stenkløv. 
 
Det er først og fremst to forhold vi vil kommentere: 
 

• §10 Krav til tilgangsstyringen – forholdet til taushetsplikt, c) varighet av tilgangen 
Kommentar: 
Varigheten til en autorisasjon må først og fremst knyttes til ansettelse i en bestemt 
rolle i en bestemt virksomhet. Eksempel: Så lenge en sykepleier er ansatt i Fosen 
DMS, Avdeling for observasjon og etterbehandling, skal vedkommende ha tilgang til 
de opplysninger som følger av rollen.  
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• §32 Krav om hendelsesregistrering/logg 
Kommentar: 
Hendelsesregistrering krever et aktivt grep – et system for ”rødt lys” når det har vært 
(forsøk på) uautorisert pålogging. Dette vil gjøre det mulig å sende en umiddelbar 
avviksmelding og dermed sikre kontinuerlig forbedring av rutiner. Et slikt system bør 
være med i enhver kravspesifikasjon på IKT-program som registrerer 
pasientopplysninger.  
 

 
Utenom ovennevnte to kommentarer ønsker vi å meddele at arbeidet med høringsforslaget 
har inspirert oss til enda bedre kvalitetssikring av våre rutiner knyttet til pasientopplysninger. 
 
Med vennlig hilsen 
På vegne av arbeidsgruppen 
 
 
Leena Stenkløv 
Daglig leder Fosen DMS IKS 
 
 
 


