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Høring  -  tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av
virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende
behandlingsrettede registre

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har gjennomgått høringsnotatet om
tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering
av virksomhetsovergripende behandlingsrettede registre, og vi vil med dette komme med
våre synspunkter.

Hovedsynspunkter
• Forutsatt at pasientens rettigheter, slik de i dag er sikret i helseregisterloven og

pasientrettighetsloven, står fast og etterleves, kan LHL støtte:
o at det etableres løsninger som muliggjør tilgang til eksisterende

virksomhetsinterne behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetenes
grenser

o at det etableres virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre
regionalt og lokalt

• LHL er enig at det ikke bør opprettes sentrale sektorovergripende behandlingsrettede
helseregistre.

• LHL mener at lokale behandlingsrettede virksomhetsovergripende registre bør
vurderes å forskriftsfestes på linje med de regionale registrene.

• LHL støtter at det kan åpnes for at helsepersonell med formalisert arbeidsfellesskap
skal kunne etablere felles behandlingsrettede helseregistre.

• LHL vil understreke at både tekniske løsninger og systemmessige arbeidsrutiner som
sikrer personvern og informasjonssikkerhet, må være på plass før registre etableres.
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LHL i;

Generell kommentar
LHL er opptatt av bedre samhandling om pasientbehandlingen i helsetjenesten. Vi ser at
behandlingsrettede helseregistre kan være sentrale virkemidler i denne samhandlingen.
LHL ser også at det er behov for å få et oppdatert regelverk som på en bedre måte enn i
dag tar opp i seg de muligheter og utfordringer elektronisk samhandling gir.

LHLs erfaring er at en del pasienter er i behandlingssituasjoner hvor mangel på viktig
informasjon er til hinder for riktig behandling. For eksempel i akuttsituasjoner i sykehus
og på legevakt kan en bedre og raskere tilgang på pasientopplysninger være helt vesentlig
for behandlingen.

I alle systemer hvor pasientinformasj on lagres er kravet til personvern og
informasjonssikkerhet helt grunnleggende. Lovverket må alltid underbygge systemer som
ivaretar dette kravet.  Departementet er tydelige i høringsnotatet på at det lovpålagte
personvernet ikke skal vike i forslaget til lovendringer.  Dette utgangspunktet er helt
vesentlig for at LHL skal kunne støtte de forslag som fremmes.

Personvernet og informasjonssikkerhet er ufravikelige hensyn.  Om man kan ivareta dette
sammen med hensynet til gode og tilgjengelige journaler for god pasientbehandling, vil
lovforslaget innbære et framskritt. LHL forutsettes at de tekniske løsningen på en god
måte ivaretar disse hensynene.

Tilgang til eksisterende virksomhetsinterne behandlingsrettede helseregistre
Forutsatt at personvernet og informasjonssikkerheten blir ivaretatt på en god måte, kan
LHL støtte at det etableres løsninger som muliggjør tilgang til eksisterende
virksomhetsinterne behandlingsrettede helseregistre (journalene) på tvers av
virksomhetenes grenser.

I dag kan det være et problem at det er liten mulighet til å kontrollere hvem som ser en
journal som er oversendt på papir. Slik sett vil et nytt system for tilgang på
virksomhetsinterne behandlingsrettede helseregistre gjøre det enklere å kontrollere hvem
som faktisk leser pasientinformasjonen.

Siden virkomhetsinterne behandlingsrettede helseregistre innholder alle de opplysninger
som inngår i det vi forstår med en "fullstendig" pasientjournal, må tilgangen reguleres
strengt. Det er derfor helt vesentlig, slik det foreslås, at databehandlingsansvarliges
ansvar er ufravikelig. Tilgang på informasjon på tvers krever en avtale mellom
databehandlingsansvarlig virksomhet og den som gis lesetilgang til opplysningene.

LHL vil  også understreke at det i tillegg til lesetilgang, kan gis en begrenset skrive- og
anmerkningstilgang for det helsepersonellet som ikke er databehandlingsansvarlig. Det er
svært viktig at de tekniske løsningene gjør det helt umulig å skrive ut dokumentet, lagre
dokumentet på en annen fil eller videresende det elektronisk.
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Lokale,  regionale og sentrale virksomhetsovergripende behandlingsrettede
helseregistre

Direkte pasientorienterte helseregistre med kontaktoversikt og  kjerneopplysninger kan
bidra til samhandling og god kvalitet på helsehjelpen, uavhengig av hvilken virksomhet
pasienten behandles i. Forutsatt at personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt, kan
LHL støtte at det opprettes slike registre lokalt og regionalt.

LHL vil  understreke det departementet selv legger til grunn; at et slikt virksomhets-
overgripende helseregister ikke skal erstatte,  men bare være et supplement til de
virksomhetsinteme registrene (journalene).

LHL støtter at slike regionale registre må hjemles i ny § 6 a i helseregisterloven, og at det
utarbeides en forskrift.

LHL mener at regionale og lokale registre i utgangspunktet bør likestilles når det gjelder
forskriftsfesting. LHL mener det er vanskelig å utelukke allerede nå at lokale registre ikke
skal reguleres i en forskrift, men i konsesjon fra Datatilsynet. Etter LHLs syn bør dette
derfor holdes åpent inntil det blir avklart blant annet hva slags opplysninger man tenker i
et slikt register, hva slags omfang registeret skal ha og om registeret skal være basert på
samtykke eller ikke.

LHL mener at de spørsmålene i kulepunkt på side 32, som en forskrift skal regulere,
absolutt er relevante for både lokale og regionale registre. Disse spørsmålene er sentrale
for hele den nye ordningen med slike registre. LHL forventer at forslag til forskrift med
hjemmel i § 6a sendes ut på høring med romslig høringsfrist.

LHL er enig i at det ikke skal gis noen hjemmel for opprettelse av sentrale behandlings-
rettede helseregistre. LHL mener at et slikt register pr i dag er et for omfattende tiltak, og
at de registrene som foreslås vil være gode nok verktøy for bedret samhandling og bedret
pasientbehandling. Et sentralt virksomhetsovergripende helseregister må utredes svært
grundig før det eventuelt foreslås som et tiltak.

Felles behandlingsrettede helseregistre
LHL støtter at en ny § 6a i helseregisterloven gir hjemmel for en forskrift som gir
helsepersonell med formalisert arbeidsfellesskap mulighet for å etablere felles
behandlingsrettede helseregistre (felles journalsystemer). LHL vil understreke, slik
departementet selv legger opp til, at det må forskriftsfestes klart hvem som er
databehandlingsansvarlig.

Pasientenes rettigheter
LHLs forutsetter at pasientens rettigheter, slik de er sikret i helseregisterloven og
pasientrettighetsloven, står fast og etterleves. Dette er en forutsetning departementet også
legger til grunn i sitt forslag.
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LHL vil  understreke at alle rutiner -  både tekniske løsninger og systemmessige
arbeidsrutiner -  for å ivareta disse rettighetene,  må være på plass ved etablering av
registeret.

LHL vil også fremheve de rettighetene som allerede ligger nedfelt i helseregisterloven pr.
i dag jf. §  21 og §  23 og 24 som gjelder den registrertes rett til informasjon om registeret,
rett til informasjon når det samles inn opplysninger fra den registrerte og informasjon når
det samles inn opplysninger fra andre enn den registrerte.  Retten til innsyn,  jf. § 22 og rett
til å kreve retting og sletting,  jf pasientrettighetsloven §  5-3 er også vesentlige
pasientrettigheter LHL vil  løfte fram i denne sammenhengen.

Retten til å reservere seg er en grunnleggende pasientrettighet. Forutsetningen for at dette
skal være en reell rettighet, er at pasienten er informert om den. Det er derfor bra at
departementet understreker dette i høringsnotatet.

LHL merker seg at departementet vil komme tilbake til om registeret skal være
samtykkebasert eller ikke-samtykkebasert når det enkelte register skal etableres. Slik
LHL forstår det, gjelder dette om det kan opprettes slike opplysninger om den enkelte
pasient eller ikke. LHL vil følge med i framlagte forslag til forskrift om samtykke-
bestemmelsene, men vil allerede nå oppfordre departementet til å tolke de generelle
samtykkebestemmelsene svært strengt. Terskelen for å foreslå ikke-samtykkebaserte
registre må være veldig høy.

LHL mener det er viktig at pasienten har rett til å reservere seg mot at helsepersonell får
tilgang til helseopplysninger. Retten til å reservere seg må, som departementet også
understreker, gjelde både for virksomhetsinterne og -overgripende registre.

Med vennlig hilsen
Landsforeningen

for hjerte- og lungesyke

Arne Ketil Hafstad
styreleder 15 /

Frode J en
generalse tær
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