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HØRINGSVAR - TILGANG TIL BEHANDLINGSRETTEDE HELSEREGISTRE PÅ
TVERS AV VIRKSOMHETSGRENSER OG ETABLERING AV
VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE BEHANDLINGSRETTEDE HELSEREGISTRE

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenesten kommunikasjonsberedskap (KoKom) er høringsinstans for
Helse- og omsorgsdepartementets forslag om tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av
virksomhetsgrenser samt etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre.
Temaet som omhandles i forslaget er sentralt for KoKoms virkeområde og vi har derfor prioritert arbeid med
denne saken.

Departementet foreslår to hovedgrupper av løsninger, tilgang til eksisterende virksomhetsinterne
behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetens grenser og etablering av
virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre.
I høringsnotatet foreligger det forslag til lovendringer (helseregisterloven og helsepersonelloven) i tillegg til
forslag om ny forskrift om informasjonssikkerhet og elektronisk tilgang til helseopplysninger i
behandlingsrettede helseregistre.

KoKom ser det som sentralt å få etablert virksomhetsovergripende helseregistre. Spesielt i akutt medisinske
situasjoner er det vesentlig med rask tilgang til relevant, kvalitetssikret informasjon om individene det
gjelder. Når slik informasjon ikke er tilgjengelig er man henvist til å forutsette at det foreligger allergier,
kompliserende tilstander etc. Dette vil i sin tur i mange tilfeller føre til at det må taes forholdsregler som vil
kunne komplisere den livreddende behandlingen ved at det vil måtte foretaes en avveining mellom risiko.
Dersom man allerede på hendelsesstedet har tilgang til informasjon om individet, vil behandlingen på en helt
annen måte kunne rettes direkte mot den foreliggende situasjonen.

Økende krav til spesialisering medfører en fragmentering av helsetjenesten. Spesielt i urbane strøk ser vi at
fastlegens rolle i akuttmedisinsk virksomhet i praksis er mer perifer enn tidligere. Uansett om man ser dette
som en positiv eller negativ utvikling er den med og understreker behovet for virksomhetsovergripende
helseregistre, ved at den journalen som benyttes i det daglige, ikke er tilgjengelig i disse situasjonene.

Endringer i samfunnsstrukturen medfører økt mobilitet i befolkningen. Som påpekt i høringsdokumentet er
dette et viktig moment som taler for virksomhetsovergripende helseregistre.

Det taes i høringsdokumentet til orde for at det utarbeides standardiserte minstekrav til elektronisk pasient
journal og til kjernejournal. Spesielt i akuttmedidsinske situasjoner er det avgjørende at det aktuelle registeret
inneholder informasjon som er relevant for situasjonen, og at denne informasjonen er enkelt og raskt
tilgjengelig. I det videre arbeidet med helseregistrene må det vektlegges hvordan dette kan ivaretaes i
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praksis. I den grad det foreligger erfaringer fra andre land må disse innarbeides. KoKom kan på forespørsel
bidra i dette arbeidet.

I dag benyttes det systemer fra mange leverandører i helsetjenesten i Norge. Det er også i tiltakende grad
aktuelt å samarbeide over landegrenser ved behandling av pasienter. Dette stiller krav til standardisering av
pasientinformasjon, både i forhold til innhold og utforming. Erfaring viser at en god måte å ivareta dette på,
er i størst mulig grad å spesifisere standarder for grensesnitt og meldingsutveksling mellom systemene.

Forslag til ny forskrift bygger på gjeldende regler om taushetsplikt og informasjonssikkerhet. Departementet
sier at "formålet med forskriften er å gi helsepersonell nødvendig elektronisk tilgang til helseopplysninger
slik at helsehjelp kan tilys på en forsvarlig og effektiv måte uten å krenke personvernet". Det er vår
forståelse at departementets forslag oppfyller forskriftens intensjoner.
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