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Høringav utkast til revidertforskriftom fastlegeordningeni kommunene

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev om ovennevnte høring. Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet har følgende merknader:

Utkastet stiller krav til mer proaktiv og koordinerende tjenesteytelse fra fastlegene, og
oppstiller i § 21 bl.a. en plikt for legene til å"selv ta initiativ til nødvendigsamarbeidom
egnelisteinnbyggeremed andre tjenesteytere,herunderarbeids-ogvelferdsetaten."
Bakgrunnen for forslaget er å sikre at pasienten har et kontaktpunkt og en dedikert
person med ansvar for helheten i behandlingen og som gis en plikt til å følge opp
dersom det f.eks. er brudd i pasientforløpet. Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet (FAD) er enig i forslaget, og antar det i stor grad styrker
pasientsikkerheten. Vi legger til grunn at fastlegens aktive plikt til å samarbeide med
andre tjenesteytere skal utøves på en slik måte at pasientens krav på og behov for
personvern blir tilfredsstillende ivaretatt.

I forslaget § 27 gis regler ved legemiddelforskrivning. Et av formålene med
bestemmelsen er å plassere ansvaret for at legemiddellister er oppdaterte på ett sted,
slik at feil legemiddelbruk forebygges. Å sørge for oppdaterte legemiddellister vil være
en av fastlegens koordinerende plikter. Som en videre konsekvens av dette oppstiller
bestemmelsen en plikt for fastlegen til å sende oppdaterte legemiddellister til helse- og
omsorgstjenesten dersom disse har ansvar for pasientens legemiddelhåndtering. Vi
viser for øvrig til det som er sagt om personvern under omtalen av § 21.

Iforslaget § 31 angis krav til rapportering, og vi viser til vår tidligere merknad
vedrørende denne bestemmelsen. FAD savner en klargjøring av hvilke data som
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omfattes. Slik forslaget er ut-formet, er utleveringspliktige data kun begrenset ved at de
skal være "nødvendige data. Videre angir merknaden at "Plikt til å rapportereer ikke
begrensettil anonymisertesringsdata". Slik forslaget er oppstilt er det vanskelig å
overskue personvernkonsekvensen av tiltaket. FAD ber derfor om at det, i den grad
rapporteringsplikten omfatter data som kan knyttes til enkeltpersoner, blir konkretisert
hvilke data som kan omfattes. FAD viser til veileder til utredningsinstruksen
"Vurdering av personvernkonsekvenser", særlig kap. IV, for en nærmere redegjørelse
av hvilke vurderinger som bør foretas.

Rapporteringsplikten begrenses av bestemmelsens andre ledd, som viser til de
alminnelige regler for taushetsplikt. Slik FAD leser begrensningen vil
helseopplysninger, dvs. opplysninger som helsepersonell har fått i egenskap av å være
helsepersonell (helsepersonelloven § 21), ikke kunne utleveres. Det er etter dette noe
uklart for FAD hvilke opplysninger som omfattes av plikten, da stort sett alle
opplysninger hos fastlegen i hovedsak synes å være dekket av dette. Av høringsnotatet
side 54-55 fremkommer imidlertid: "Departementetmener at fastlegenborha enplikt til
å utleverealle typerdata, ogsåpersonsensitivedata, dersomdet er hjemmelfor å innhente
denne typendata. I dennesammenheng understrekerdepartementetat personsensitive
data kun kan behandlesdersomadgangener hjemlet i lov ellerdet ergitt samtykke til
behandlingen.For at det skal væreaktueltfor stat ellerkommune å kreveat fastlegen
avgirpersonsensitivedata, må det kommepå plass et regelverksom muliggjordette.Et
slikt systemforeliggerikke per i dag.Departementetvil imidlertidjobbemed å leggetil
rettefor at stat ogkommunen kan få tilgangogsåtil dette,...".

Vi antar at HOD på et senere tidspunkt vil foreslå unntak fra taushetsplikt for
opplysninger som skal omfattes av rapporteringsplikten. Lovhjemmelen som ligger til
grunn for rapporteringsplikten som er foreslått er ikke oppgitt, og vi anbefaler at HOD
klargjør dette, slik at det ikke er grunnlag for tvil rundt hjemmelsspørsmålet.
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