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Høring - Tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og 
etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre 
 
Helse Midt-Norge støtter i hovedsak forslagene til endringer av regelverket og forslag til forskrift som 
er lagt frem.  
 
Departementets begrunnelse for forslag til endring samsvarer med vår oppfatning av en helsetjenestens 
praktiske utfordringer og muligheter. Vektlegging av forløp som verdiskapende prosesser for 
pasienten er viktig. Dette legges også til grunn i Helse Midt-Norges planlegging av egen virksomheten 
i samhandling med andre. I arbeid med utforming av forløpsorienterte tjenester, som i ulik grad også 
omfatter funksjonsfordeling, er effektiv utveksling av data vesentlig for pasientsikkerhet og god 
utnyttelse av den samlede ressurs i hele tjenesteapparatet.  
Moderne behandling er effektiv med raske skifter av ansvarsområdet. Virkemidlene er potente, det er 
grunn til å peke på risikopotensialet i at opplysninger om pasientbehandling ikke tidsmessig og 
omfangsmessig følger behandlingsprosessen. Lovmessig tilrettelegging for nedbygging av forsinkende 
”sperrer” i kommunikasjonen er derfor vesentlig.  
 
Helse Midt-Norge oppfatter forslagene til endring som viktige for å løse vel kjente problemstillinger 
med tilgang av opplysninger. Lovmessig endringer tilsvarende høringsforslaget vil gi muligheter som 
dagens lovgivning ikke har. De praktiske sidene er fortsatt ikke løst, men vi mener at denne 
lovendringen vil gi åpning for utvikling av nye løsninger. Det faktum at registrene i dag er digitale gir 
muligheter for styring av personvern og tilgjengelighet, selv om vi i dag ikke kjenner løsningene. 
Samtidig vil vi ikke undervurdere omfanget av de teknisk-praktiske arbeidet med kvalitativt god 
tilgangsstyring   
 
Med de forslag til lovendring som foreligger vil formålet med utveksling av data vil i større 
utstrekning være styrende for hvordan lovendringene praktiseres. Tjenestene må i større utstrekning 
være bevisst hvilke type opplysninger som kreves utvekslet for å kunne gi god behandling på de ulike 
fagfelt. For akutt-tjenester og sammensatt tjenester vil kravet være annerledes enn for elektive og 
prosessuelt enklere forløp.  Helse Midt-Norge ser klart at det vil være ressurskrevende å ”styre” mange 
ulike behov, men kan allikevel ikke være negativ til løsninger som er med på å styrke 
pasientbehandlingen for den enkelte pasient og pasientgruppe. Departementet sier i notatet at det vil 
være behov for å følge opp en rekke forhold knyttet til lovendringen. Vi ser klart behov for at dette.   
 
Helse Midt-Norge ser ikke at forslaget gir svar på utfordringene vi har knyttet til etablering og drift av 
medisinske kvalitetsregistre som ”behandlingsrettede helseregistre”. Forslaget omfatter i hovedsak 
tilgangsproblematikk mellom juridiske enheter. Kvalitetsregistre skal være et ”speilbilde” av de 
kliniske forløpene. God registrering og senere bruk av data krever tilgang til det forløpsrelaterte settet 



Side 2 
 

av opplysninger som skal registreres. Utveksling av data på tvers av juridiske enheter har derfor stor 
betydning for kvalitetsregistrenes formål. Vi oppfatter høringsforslaget som at det primært gjelder 
journalopplysninger (EPJ). Det er mange av de samme opplysningene som registreres i 
kvalitetsregistrene, men med et mer indirekte formål om bedre pasientbehandling for den enkelte 
pasient. Samtidig savner vi en avklaring av registerbegrepet relatert til medisinske kvalitetsregistre, og 
særlig fordi skillet mellom pasientjournal og kvalitetsregistre kan komme til å bli utvisket gjennom 
utvikling av moderne EPJ.  
  
Det skilles i høringsnotatet mellom lokale, regionale og nasjonale registre. Helse Midt-Norge ser 
behov for mulig inndeling av registrenes omfang, men det er av mindre betydning i forhold til 
datasikkerhet. Det må legges de samme krav til hele landet som til region Sør-Øst ( 55% 
avbefolkningen). Vi viser for øvrig til de betraktninger NTNU har beskrevet i sitt høringssvar 
vedrørende sikkerhetsforhold knyttet til ett sentralt /stort register versus flere mindre. 
 
Helse Midt-Norge ser stor verdi i opprettelse av sentrale virksomhetsovergripende behandlingsrettede 
helseregistre. Vi har med bekymring sett den risiko som er knyttet til legemiddelbehandling (jfr 
kapittel 5.5). De analyser sykehusapotekene i Helse Midt-Norge har presentert viser at det er 
nødvendig med aktive tiltak som lovendringen nå gir større muligheter til å gjennomføre. Prinsippet 
med sentralt legemiddelterapiregister / kjernejournal er helt avgjørende for god pasientbehandling 
 
Departementet legger opp til en svært kompleks tilgangsmodell mellom ulike (eksisterende) løsninger. 
Helse Midt-Norge mener dette kan realiseres ved å etablere nasjonale tjenester for autentisering og 
autorisasjon av brukere. Å basere seg på eksisterende virksomhetsinterne løsninger blir for komplekst 
og ressurskrevende 
 
Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet oppfatter HMN som en innstramming på dette området. 
Dette kan være hensiktsmessig. Det stilles dermed svært høye krav til informasjonssikkerheten som 
mange av de systemene som benyttes i dag ikke oppfyller.  
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