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HØRINGSUTTALELSE - ENDRING AV HELSEREGISTERLOVEN OG
HELSEPERSONELLOVEN M.M.

Stavanger kommune viser til høring vedrørende tilgang til behandlingsrettede helseregistre på
tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede
helseregistre, oversendt ved brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 20.10.2008.

Forslag til høringsuttalelse ble behandlet i Kommunalstyret for levekår i møte 09.12.2008,
sak nr 121/08, hvor følgende ble vedtatt enstemmig:  "Formannskapet gir sin tilslutning til
fremlagte forslag  til høringsuttalelse. "

Saken skal behandles i Stavanger formannskap i møte 15.01.2009. Dersom behandlingen i
formannskapet resulterer i annet vedtak enn ovennevnte, vil det bli ettersendt infonasjon om
dette til Helse- og omsorgsdepartementet.

Stavanger kommunes høringsuttalelse i saken, som fikk sin tilslutning i kommunalstyret, er som
følger:

Stavanger kommune stiller seg positiv til at det ved denne høringen kommer forslag om
lovendring som åpner for en forsvarlig deling av informasjon mellom virksomheter i forbindelse
med utøvelse av helsehjelp. Stavanger kommune mener det er betimelig at lovverket foreslås
oppdatert i henhold til den teknologiske og helsefaglige utviklingen. Så lenge det ikke går på
bekostning av pasientenes rettssikkerhet, nærmere bestemt i forhold til taushetsplikt og
informasjonssikkerhet, mener Stavanger kommune mulighet bl.a. for tilgang til
virksomhetsinterne behandlingsrettede helseregistre og etablering av virksomhetsovergripende
behandlingsrettede helseregistre vil bidra til økt pasientsikkerhet og økt effektivitet i
helsesektoren.

Når det forøvrig gjelder høringen, opplever imidlertid Stavanger kommune at kommunenes

særskilte utfordringer kun er sporadisk berørt. Det fastslås innledningsvis i høringen at forslaget
også omfatter kommunehelsetjenesten. På tross av dette, synes det som om høringsforslagets



relevans og anvendelighet i forhold til kommunene, herunder kommunenes spesielle
problemstillinger, bare i liten grad er vurdert.

Sentrale kommunale problemstillinger er i denne forbindelse:

Private aktører i kommunenes helse- og omsorgstjeneste
Kommunene benytter private aktører som yter helse- og sosialtjenester på kommunens
vegne. Dette kan gjelde sykehjem, praktisk bistand o.s.v. De private aktørenes
virksomheter har varierende størrelse, og mangler ofte både kompetanse og ressurser til å
etablere og drifte et elektronisk journalsystem på det sikkerhetsnivå som kreves.
Tjenestene fra de private aktørene kan være tett innvevd i tjenester fra kommunens
øvrige hjelpeapparat. Det kan for eksempel være tale om tjenestebrukere med omfattende
hjemmetjenester som samtidig går på et privat dagsenter, og hvor dagsenteret kan utføre
oppgaver som dusjing, sårstell og utlevering av medisiner.

Det er kommunene som er ansvarlig for sosial- og helsetjenestene til innbyggere. Dette
gjelder også om kommunen lar private aktører utføre enkelte tjenester. Kommunen må
føre tilsyn med den private aktøren, og betale for ytelsen. Skal brukeren betale vederlag,
er også dette ofte kommunens ansvar. Reglene for vederlagsberegning for både
institusjonsopphold og praktisk bistand er utformet slik at den som skal kreve inn, er
avhengig av å ha en samlet oversikt over de relevante tjenestene til tjenestebruker i løpet
av måneden, og til dels i løpet av kalenderåret.

Ovennevnte har gjort det naturlig og nødvendig å gi de private aktørene tilgang til
kommunens pleie- og omsorgssystem. Systemet er dessuten verktøyet som kommunens
vedtaksmyndighet benytter til å formidle sine vedtak til utfører. Når systemet også har
funksjon som elektronisk pasientjournal er det naturlig (og har ikke vært problematisert)
at de private institusjonene har tatt i bruk denne funksjonaliteten på linje med
kommunens egne institusjoner.

For kommunene gir denne løsningen større trygghet for at sikkerhetsregler blir overholdt
enn om den enkelte private virksomhet skulle ha sitt eget journalsystem. Dessuten er det
i siste instans kommunen som må dekke kostnadene ved et ekstra journalsystem. Pleie-
og omsorgssystemer er gjerne priset på grunnlag av kommunens innbyggertall, så det er
ikke noe å spare på å anskaffe ekstra system til de private.

En tilgang til kommunens elektroniske journalsystem for private aktører som over nevnt,
hvor de private aktørene oppfyller sin dokumentasjonsplikt i kommunens system, og
hvor kommunen er databehandlingsansvarlig for de private aktørene, representerer
virkeligheten i svært mange norske kommuner. Slik tilgang representerer en mer
omfattende form for tilgang enn foreslått i høringen. På tross av dette kan det ikke ses at
departementet har vurdert dette i høringsforslaget.

Kommunene  leverer ofte kombinerte helse- og sosialtjenester
Nesten alle norske kommuner benytter ett pleie- og omsorgssystem til bl.a.
saksbehandling, tjenesteplanlegging, dokumentasjon, kommunikasjon og fakturering av
pleie- og omsorgstjenestene. De fleste av disse tjenestene er hjemlet i
kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven. Samme tjenestebruker kan ha
vedtak hjemlet i begge lover. Vedkommende kan få et helhetlig tjenestetilbud gjennom
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døgnet, dels utført av helsepersonell, dels av annet personell. Avhengig av behovet til
brukerne og tilgangen på arbeidskraft, kan det være helsepersonell til stede på noen
vakter.

Hensett til slike helhetlige tjenestetilbud oppleves det uforsvarlig å spre dokumentasjon
av tjenesteutførelse og planlegging på ulike journaler/journalsystem. Høringsforslagets
(og gjeldende lovverks) ensidige fokus på helsetjenester oppleves som fremmed i forhold
til en kommunevirkelighet. Skal lov og forskrift gjennomføres i praksis på en forsvarlig
måte, må det ikke være for stor avstand mellom den virkeligheten som beskrives og den
virkeligheten kommunens ansatt må forholde seg til.

Til forslag om ny §  6a i helseregisterloven
I kommunenes helse- og sosialtjenester er det vesentlig at kommunen har ansvaret for at
brukerne får koordinerte og helhetlige tjenester, uavhengig av hvem som yter tjenestene. Når
kommunene benytter private aktører som utelukkende eller i all hovedsak betjener den aktuelle
kommunen, vil det som over nevnt være naturlig at den private aktøren far tilgang til å benytte
kommunens journalsystem til sin dokumentasjon. Dette støtter en god kommunikasjon mellom
bestiller og utfører, og åpner for at ulike virksomheter som samhandler om tjenester til en bruker
kan dele informasjon til beste for brukeren. Samarbeid mellom dagsenter og hjemmetjeneste
eller sykehjem og hjemmetjeneste er eksempler på slikt samarbeid mellom tjenester kommunen
selv har ansvaret for. I en del tilfeller er det stort behov for tilsvarende løsninger fra dag til dag
mellom helseforetak og kommune, for eksempel i forbindelse med behandling av døende og i
forbindelse med avansert hjemmebehandling. Siden løsningen med "virksomhetsovergripende
behandlingsrettede helseregistre" som omfatter både kommuner og private sykehjem som
betjener kommunene er den normale løsningen i norske kommuner, vil det være hensiktsmessig
å åpne for at slike registre kan underlegges meldeplikt heller enn konsesjonsplikt. Det vil være
mer rasjonelt å definere en standardløsning i tråd med dagens praksis som meldepliktig, og ikke
pålegge denne konsesjonsplikt.

Departementet bes vurdere ovennevnte.
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Marit Bore
direktør konst. levekårsjef

Ragnhild Øvrebø
saksbehandler
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