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Svar på høring av forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og
tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre

Vi viser til mottatt høring og har følgende tilbakemelding. Vi er tilfreds med at det nye forslaget
til forskrift er strammet inn og tydeliggjort med hensyn til tilgangsstyring og tilgang til
helseopplysninger. Dette er helt nødvendig for å opprettholde befolkningens tillit til
helsetjenesten.

Til  §  3 Definisjoner
I forskriften refereres det flere ganger til rollen databehandlingsansvarlig, jfr. blant annet § 6
Krav om internkontroll, § 10 Krav til tilgangsstyringen — forholdet til taushetsplikt, og § 12 Krav
om opplæring. Norsk Sykepleierforbund mener definisjonen av hvem som innehar denne rollen
ikke er intuitiv, og at omfanget av rollen, spesielt i små, selvstendige virksomheter som små
legekontorer eller fysioterapipraksiser, derfor kan være vanskelig å forstå.

Vi mener derfor rollen må defineres eksplisitt i § 3. Vi vil foreslå at definisjonen fra Norm for
informasjonssikkerhet benyttes:

Med "databehandlingsansvarlig"menes den som bestemmer formålet med behandlingen og
hvilke hjelpemidler som skal brukes, hvis ikke databehandlingsansvaret er særskilt angitt i
loven eller i forskrift i medhold av loven, jf, helsere isterloven 2 nr. 8 og
ersono I snin sloven 2 nr. 4 (her benyttes begrepet "behandlingsansvarlig,. Det

presiseres at det er virksomheten som er databehandlingsansvarlig for behandling av helse- og
personopplysninger. Ansvaret skal ivaretas av den daglige ledelsen av virksomheten, og
virksomheten er pliktsubjekt.

Denne definisjonen avklarer både hvem som er forventet å inneha rollen, og hva rollen består
Norsk Sykepleierforbund tror en klargjøring av denne rollen vil bidra til at ledere ser sitt eget
ansvar for informasjonssikkerheten i virksomheten.

Til  §  10 Krav til tilgangsstyringen  — forholdet til taushetsplikten
I høringsnotatet står det en punktvis liste om at tilgangen skal vurderes med hensyn til antall
registrerte som gis tilgang, mengde informasjon om den enkelte det gis tilgang til og varighet av
tilgangen. Tilgangen bør også vurderes med hensyn til informasjonsinnholdet eller hvilke type
opplysninger, slik at kun  nødvendig  informasjon for å utføre forsvarlig helsehjelp blir
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tilgjengeliggjort. Dette henger også sammen med teksten i § 14 om autorisasjon for ytelse av
helsehjelp.

Til § 17 Krav om register over og kontroll av autorisasjoner
Det bør stilles krav om at historikk skal bevares over et gitt minimumstidsrom.

Til § 22 Avtale om direkte lesetilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter
I følge merknader til pasientjournalforskriftens § 6 den som er journalansvarlig ta stilling til
spørsmål om innsyn i og utlevering av journal. Dette forholdet tok vi opp i den forrige høringen,
men det er fortsatt ikke omtalt. Vi anbefaler at dette vurderes slik at det ikke oppstår uklarheter
i hvilke oppgaver knyttet til journalen den journalansvarlige vs. den databehandlingsansvarlige
skal ha.
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