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Norsk senter for elektronisk pasientjournal takker for muligheten til å kommentere høringsnotatet om 
Tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser (tilgang på tvers) og 
Etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre (VOBH). Vi støtter i 
hovedsak forslagene til endringer av regelverket og forslag til forskrift som er lagt frem, og mener 
dette vil bidra til en bedre og tryggere pasientbehandling. Det er likevel noe forhold som vi vil 
kommentere og som vi ønsker blir drøftet grundigere. 

Å yte helsetjenester er uløselig knyttet til det å kunne samle inn, tolke og lagre opplysninger om 
pasienten. Samtidig vil et informasjonssystem med sensitiv informasjon alltid måtte ha en form for 
begrensning og kontroll med tilgangen til informasjonen. Innføringen av ny informasjonsteknologi har 
i seg selv ikke endret årsakene til eller behovet for å beskytte sensitiv informasjon. Problemstillingene 
som er kommet til følger av nye muligheter til å forvalte tilgang og beskyttelse på og et endret 
risikobilde. Sammenlignet med papirjournalen kan nå gode pasientdata langt mer effektivt finnes og 
formidles ved sammenstilling av informasjon fra flere kilder uavhengig av avstand. Samtidig har man 
også fått nye muligheter til å beskytte og kontrollere bruken av sensitiv informasjon som er bedre enn 
tidligere. 

Økt sikkerhet med enklere tilgang? 
EPJ gir i motsetning til papirjournalen muligheter for en mer spesifikk kontroll med hvem som skal 
kunne få se hvilke opplysninger. Samtidig kan man kreve angivelse av formål og logge hvem som har 
brukt journalen. Heri ligger muligheter til en betydelig forbedring til å beskytte sensitive informasjon. 
Men ønsket om å bruke IT til å gjøre det enklere å skaffe et godt informasjonsgrunnlag for bedre 
behandling, har samtidig gitt en tilsvarende frykt for at det også skal bli enklere å komme til for andre 
enn direkte involvert helsepersonell. Undersøkelser viser at mange (inkl. høyt utdannede) ikke ser at 
man kan oppnå begge deler, både bedre kontroll med ulovlig innsyn og lettere tilgang av informasjon 
for behandlende helsepersonell.  

Her i ligger en stor pedagogisk utfordring som departementet må legge stor vekt på når forslagene til 
regelendring skal legges frem. Det er i undersøkelser vist at folk på dette feltet lever med to former for 
frykt. Den ene at uvedkommende skal få tilgang. Den andre at informasjonen ikke er der når de blir 
alvorlig syke. Bruk av IKT gir muligheter for å oppnå begge deler samtidig og er slik sammenfallende 
med folks ønsker. 

Økt sikkerhet med færre informasjonsdatabaser 
Den endrede risikoen som er kommet med bruk av IKT, er at ved svikt i sikkerheten kan det gi tilgang 
til eller komme på avveie mye større mengder av informasjon enn det har vært tilfelle med 



 

 

papirjournalen. Selv om man omtrent kan eliminere sjansen for at slik svikt inntreffer, er dette en frykt 
som mange har. Departementets forslag om at kjernejournalopplysninger ikke skal være tilgjengelig i 
et nasjonalt register, men bare kunne opprettes regionalt og lokalt kan tolkes som et forsøk på å 
redusere en slik risiko (kap 7.3)? Hvis dette er en grunn, mener vi at det ikke er riktig.  

Fra et databaseteknisk ståsted er det lettest og mest effektivt å oppnå topp beskyttelse av informasjon 
når den er samlet på et sted. Man må gå ut i fra at både når det gjelder kompetanse og ressurser til 
ivaretakelse av sikkerhet vil det være en begrensning. Jo flere steder elektronisk pasientinformasjon 
blir lagret, jo større blir derfor sjansen for at beskyttelsen ikke blir ivaretatt godt nok. Departementets 
påpekning av at sikkerhetene noen steder ikke har vært god ved tilsyn, bekrefter dette indirekte. Det 
gir heller ikke større beskyttelse mot at store mengder eller all informasjon kan bli tappet på én gang i 
et ”angrep” selv om den er spredt. Det er om informasjonen foreligger elektronisk eller ikke som 
utgjør hovedforskjellen.  

Vi mener derfor at det bør gjøres et skille mellom drift og funksjon til et VOBH. Driften av VOBH bør 
være en sentral og nasjonal oppgave og evt. ligge til Norsk helsenett, som et minimum en regional 
oppgave, for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i ordningen. På kommunalt nivå vil det kunne bli stor 
forskjell i kvalitet og sikkerhet i driften av et slikt system. Det utelukker ikke at VOBH funksjonelt 
kan bli delt inn til å betjene en region eller for noen funksjoner en kommune slik høringsnotatet 
foreslår. Det bør derfor komme tydelig frem at reguleringen i forskriften her gjelder 
funksjoner/tjenester og ikke teknisk løsning. Det mener vi også er riktig, fordi vi tror man vil oppdage 
eller relativt snart komme ut for situasjoner som vil vise at for noen av de viktigste opplysningene vil 
det være nødvendig med en nasjonal funksjon eller tjeneste. Det er nok at en turbuss velter i ”feil” 
region.  

En annen viktig grunn til å ha sentral drift er behovet for at informasjonen i VOBH må være 
standardisert, komplett og automatisk oppdatert. Den bør også i utgangspunktet være planlagt for å 
omfatte alle. Erfaring viser at hvis helsepersonell ikke stoler på ordningen eller den har mange ”hull”, 
slutter de å bruke den.  

Det er også en stor økonomisk gevinst i å ha en nasjonal løsning for VOBH. 

Krav ved tilgang på tvers 
Vi vil også peke på at det er en vesensforskjell i formålet med tilgang på tvers og en kjernejournal som 
har stor betydning for hvordan tilgangen bør reguleres.  

• Kjernejournalopplysninger vil være oppsummert informasjon og begrenset og relevant for 
formålet akutte og uplanlagte behov for helsehjelp. Det er for situasjoner der man ikke vet 
hvem og når det blir bruk for informasjonen. Det vil for både helsepersonell og pasienter være 
kjent hvilken type informasjon som finnes der. Erfaringen er at svært få melder seg av slike 
ordninger. 

• Ved tilgang på tvers vil tilgang til informasjonsmengde og type kunne bli en helt annen og 
være individuell. Det kan være opplysninger der som ikke er relevante og nødvendige for 
formålet som blir oppgitt. Tilgang på tvers er mest aktuelt for situasjoner med planlagte 
tjenester og der virksomheter og helsepersonell samarbeider tett om pasienter på en slik måte 
at kommunikasjon med for eksempel henvisning og epikriser ikke strekker til. Mest aktuelt er 
tilgang på tvers ved funksjonsfordeling mellom sykehus og samarbeid om pasienter med store 
og kompliserte behov i pleie- og omsorgstjenesten, for eksempel palliativ behandling hjemme. 
Erfaring med tilgang på tvers er at det blir lite brukt i akuttsituasjoner. 



 

 

Dette gjør at kravene som skal settes for tilgang bør og kan gjøres forskjellig for disse to løsningene. 
Det gjør man også i høringsutkastet. Det blir foreslått at det skal foreligge en avtale mellom 
virksomheter som ønsker å kunne opprette tilgang på tvers. Vi mener at en slik avtale ikke bare skal 
omhandle de sikkerhetsmessige forholdene, men også være spesifisert i forhold til hvilke formål dette 
skal gjelde, som for eksempel som et ledd i en avtalt planlagt arbeidsfordeling i et standardisert 
pasientforløp (behandlingslinje) som det kan vises til. Vi mener det ikke vil være praktisk 
gjennomførbart å knytte avtalen til navngitt helsepersonell og roller og ikke ser vi noen gevinst i det. 
Det som er viktigst er at når tilgang opprettes skal det være for navngitt pasient og avgrenset til dennes 
journal, og det skal være gitt eksplisitt samtykke. 

Størst behov for kjernejournal kan det være for legevakten 
Legevakt og behov for tilgang på informasjon i denne tjenesten blir ikke omtalt i høringsnotatet. 
Legevaktsordningen har endret seg over tid fra i hovedsak å være en hjemmebesøksordning helt lokalt 
til å gå i retning av å bli store ordninger bestående av flere kommuner og betjent av mange leger.  

Legene som betjener de store legevaktsordningene kjenner derfor pasienten sjelden fra før, heller ikke 
det lokale hjelpeapparatet, og har ingen tilgang til pasientens journal verken hos fastlegen eller i 
sykehuset. Legen må basere seg på det pasienten kan fortelle, men ved sykdom og legemiddelbruk er 
kognitiv evne redusert. Usikkerhet omkring medisinske opplysninger er en viktig innleggelsesårsak og 
legevakten står for om lag halvpartene av sykehusinnleggelsene i Norge. Tilgang til 
kjerneopplysninger om pasienter vil kunne endre situasjonen betydelig og forhindre oftere at gamle og 
kronisk syke unødvendig blir utsatt for de store belastningene som en sykehusinnleggelse innebærer. 

Ved en omorganisering av legevaktsordningen i Skottland ble det etablert en kjernejournal løsning 
med vitale opplysninger om pasienten som legevaktspersonale kunne få tilgang til når pasienten 
samtykket. Ordningen har vært en suksess hvis man måler oppslutning, både blant pasienter og 
allmennleger og omfanget oppslag per uke. En presentasjon av ordningen som forteller noe av 
suksessen er vedlagt. I en evaluering av ordningen ble det påpekt at en viktig årsak til suksessen var at 
allmennlegene og representanter for pasientene ble tungt involvert i utformingen av ordningen. 
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