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Høringsuttalelse vedrørende forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, 
tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre 

 
Norsk Manuellterapeutforeningen (NMF) viser til høringsbrev av 10.5.2010 og takker for 
anledningen til å avgi høringsuttalelse.  
 
Generelt 
Forskriften legger opp til svært omfattende plikter for virksomheter som skal ta i bruk 
behandlingsrettede helseregistre.  Mange manuellterapiklinikker og legekontorer i kommunens 
førstelinjetjeneste er små virksomheter, og vil måtte bruke uforholdsmessige store ressurser for 
å kunne innfri de omfattende kravene i forskriften. For disse små enhetene er det derfor viktig at 
myndighetene bidrar til at det etableres gode og brukervennlige løsninger som ivaretar 

informasjonssikkerhet og muliggjør denne typen samhandling på tvers av virksomheter. Det kan 
eksempelvis innføres en offentlig sertifiseringsordning for EPJ-systemer som sikrer at de 
oppfyller forskriftens krav med hensyn til logging, sporbarhet og så videre, se kommentarer 
til de enkelte paragrafene nedenfor.   
 
Ad § 4 Krav om forsvarlige systemer 
Departementet foreslår at 
 

Virksomheter som tar i bruk behandlingsrettede helseregistre, skal sørge for at 
systemene som tas i bruk sikrer forsvarlig informasjonssikkerhet. 

 
Hva som menes med «forsvarlig informasjonssikkerhet» er nærmere omtalt i merknad. En 
sertifiseringsordning av EPJ-systemer vil gjøre det lettere for virksomhetene å kunne velge 
systemer som oppfyller forskriftens krav.  
 
Ad § 5 Krav til planlegging, organisering og rutiner 
NMF ber om at det utarbeides retningslinjer for hva planverk og rutinebeskrivelser skal 
inneholde.  Retningslinjene kan gjerne ta utgangspunkt i allerede eksisterende 
dokumentasjonssystemer, som for eksempel «Trinnvis».  
 
Ad § 6 Krav om internkontroll  
Henvisningen til §29 i fjerde avsnitt, tredje strekpunkt skal formodentlig være §27 , og 
henvisningen til §36 i fjerde strekpunkt skal formodentlig være §34.  
 
Det bør være krav til at EPJ-systemene inneholder funksjoner som gjør det mulig for 
databehandlingsansvarlig å oppfylle internkontrollplikten.  
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Ad § 12 Krav om opplæring 
Paragrafen pålegger databehandlingsansvarlig å sørge for at enhver som får autorisasjon skal få 
nødvendig opplæring. NMF savner et krav om hvilken kompetanse den 
databehandlingsansvarlige selv skal ha. 
 
For øvrig mener vi myndighetene må kompensere utgifter til evt. kurs som helsepersonell 
pålegges å ta. 
 
Ad § 17 Krav om register over og kontroll av autorisasjoner 
Vi viser til merknaden ovenfor om sertifiseringsordning for EPJ-systemer. Det bør være krav til at 
EPJ-systemene inneholder register som muliggjør kontroll av autorisasjoner. 
 
Ad § 29 Sperring av helseopplysninger 
Vi viser til merknaden ovenfor om sertifiseringsordning for EPJ-systemer. Det bør være krav til at 
EPJ-systemene inneholder funksjoner som muliggjør sperring av opplysninger i journalen. 
 
Felles behandlingsrettede helseregistre for helsepersonell som arbeider i formalisert 
arbeidsfellesskap 
Nærværende sak er en oppfølgning av ny § 13 i Helseregisterloven (jf. side 7, 4. avsnitt), vedtatt 
av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Ot. prp. 51 (2008-2009). I samme sak ble det 
vedtatt en ny § 6 b som gir Kongen i statsråd hjemmel til å gi forskrift om 
virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre for helsepersonell som arbeider i 
formalisert arbeidsfelleskap. NMF viser til vår høringsuttalelse av 12.1.2009 og benytter 
anledningen til å etterlyse forskriftsutkast i denne saken.   
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