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Høring - Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte- og

karlidelser og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsene i

helsepersonelloven

Vi viser til  Helse- og omsorgsdepartementets brev datert 13. februar 2009.

Norsk pasientskaderstatning har følgende merknader til høringen:

Det vises til høringsnotatet pkt 3: Forslag til enkelte endringer i helsepersonelloven, vedrørende
hjemmel til i konkrete tilfeller å gi dispensasjon fra taushetsplikten når formålet er kvalitetssikring,
administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten. Norsk pasientskadeerstatning skal ifølge
FOR-2002-12-20: Forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda § 4 legge til
rette for at opplysninger om statistikk og oversikt over skader, skadeomfang og risiko gjøres
tilgjengelig i det skadeforebyggende arbeidet. Våre registre representerer saksinformasjon i
enkeltsaker knyttet til behandlingen av erstatningskrav, og inneholder helseopplysninger bl.a. i form
av journalutskrifter. I forbindelse med forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter møter vi stadig
situasjoner der statistikk og skadeoversikter ikke gir tilstrekkelig informasjon for formålet, og hvor
det anses formålstjenlig å kunne gå inn i mer detaljert informasjon, herunder helseopplysningene i
saken.

Det ligger i sakens natur at opplysningene i Norsk pasientskadeerstatnings registre i stor grad vil
være relevante for kvalitetssikring, jamfør Forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og
Pasientskadenemnda § 4. Det er imidlertid flere eksempler på at taushetspliktbestemmelsene er til
hinder for gjennomføring av kvalitetssikringsprosjekter fordi det ikke finnes mulighet for
dispensasjon fra taushetspliktbestemmelsene. Dette har blant annet vist seg som et problem i
prosjekter der Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten trenger tilgang til våre
registeropplysninger og i kvalitetssikringsprosjekter vi selv har vurdert og/eller initiert. Videre vil
enkelte prosjekter være vanskelige å definere som rene forsknings- eller kvalitetssikringsprosjekter.
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I mangel av mulighet for dispensasjon fra taushetspliktbestemmelsene er vår eneste mulighet i slike
prosjekter å innhente samtykke fra hver enkelt pasient. Vi legger til grunn at vi i slike situasjoner
kan benytte registrerte kontaktdata for å innhente samtykke. Som det framgår av departementets
redegjørelse for gjeldende rett på området, er det imidlertid ikke mulig å innhente samtykke fra alle
som bør inngå i prosjektet. I slike sammenhenger kan det være av avgjørende betydning at det
foreligger mulighet for dispensasjon fra taushetspliktbestemmelsene. Innføring av hjemmel for
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dispensasjon ved kvalitetssikring vil også gjøre situasjonen enklere i prosjekter som er vanskelige å
definere som rene forsknings- eller kvalitetssikringsprosjekter.

Norsk pasientskadeerstatning ser et stort behov for å kunne søke dispensasjon fra
taushetspliktbestemmelsene også når det gjelder kvalitetssikringsprosjekter. Da det kan synes
usikkert om forslaget til ny hjemmel i helsepersonelloven § 29 b vil gjelde vår virksomhet, legger vi
til grunn at mulighet for unntak fra taushetsplikten for vårt vedkommende forutsetter at det må
etableres en tilsvarende hjemmel for dette også i forvaltningsloven.

Mads Morten Nøjd
avdelingsdirektør


