
Høring: Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang
til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre

Trøgstad kommune viser til høringsforslag vedrørende forslag til forskrift om
informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede
helseregistre utsendt fra Helse- og omsorgsdepartementet med høringsfrist 10.september
2010.

Hensikten med forskriften er å sikre at personvernet blir optimalt sikret samtidig som
helsetjenesten kan yte effektivt og riktig behandling
Trøgstad kommune flnner at hovedhensynet i forskriftsforslaget omhandler tekniske,
strukturelle og organisatoriske virkemidler for å ivareta personvernhensyn og i mindre grad
fokuserer på muligheten for å kunne benytte kommunikasjonssystemer optimalt internt i og
mellom ulike virksomheter som skal gi helsetjenester til de samme pasienter og derved gi en
best mulig behandling og diagnostikk. Trøgstad kommune er enig i at personvernhensyn
skal ha høy prioritet, men mener at hovedutfordringen i dagens helsevesen i stor grad dreier
seg om fragmenterte og lite samordnede tjenester som fører til ineffektive tjenester av
manglende kvalitet.

Trøgstad kommune oppfatter at forskriftsforslaget retter seg mot typiske
spesialisthelsetjenester med store administrative støttefunksjoner og er vanskeligere å
tilpasse på typiske kommunale tjenester og i særdeleshet på mindre enheter som fastlege- ,
og fysioterapipraksiser. Dette er uheldig når vi vet at det meste av helsetjenesten ytes i
utenfor foretakene og i kommunene.
Et eksempel er forslaget i merknadene til § 11 om en strukturering av journalen med hensyn
på somatisk og psykiatrisk lidelse. Dette er både faglig betenkelig og praktisk lite
gjennomførbart i den kommunale helsetjeneste.

For å ivareta personvernhensynene og andre deler av informasjonssikkerheten støttes like
fullt at virksomhetene skal ha gode systemer og tekniske løsninger om sikrer dette. Da blir
det viktig at det utarbeides praktiske og lettfattelige veiledere som tilpasses virksomhetenes
kompleksitet. Da må det også være slik at legen på legevakten må kunne få tilgang til
journalen på et sykehjem og at fastleger kunne få tilgang til sykehusjournalene til de
pasientene som tilhører legekontoret.

Det bør være mulig å etablere systemer som muliggjør forsvarlige og effektive
helsetjenester, men at dette vil kreve betydelig administrasjon og styring av virksomheten.
Dette vil være særlig utfordrende for små enheter og vil ikke enkelt la seg implementere
uten ressurstilgang.

Regelverket bør bidra til at relevant helseinformasjon i større grad blir tilgjengelig for all
helsetjeneste som vil trenge denne informasjonen for å kunne yte god helsehjelp til den
enkelte pasient.
Forskriften virker unødvendig lang og komplisert og vil være vanskelig å forholde seg til for
helsepersonell flest. En enklere og mer kortfattet forskrift vil gi regler som kan bidra til bedre
informasjonssikkerhet og mer effektiv helsetjeneste.
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