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Svar på  høring om forslag om etablering  av et  nasjonalt register  over  hjerte- og
karlidelser og forslag til endring av taushetspliktsbestemmelsene i helsepersonelloven

Vi viser til mottatt høring om ovennevnte. Vi har følgende synspunkter:

Til Forslag til lov om endringer i lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger
Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget om å opprette et nasjonalt register over hjerte-
og karlidelser for å få mer kunnskap om forekomst, behandling og resultater av behandling på
dette området. Forutsetningen er at personvern og informasjonssikkerhet ivaretas, herunder
kryptering, logging, streng tilgangskontroll m.v.

NSF støtter også at Helseregisterloven §  8 sjette ledd første setning om at
databehandlingsansvaret kan delegeres, oppheves.

Til forslag til lov om endringer til lov om helsepersonell m. v.
NSF ser behovet for at helseopplysninger skal kunne benyttes til kvalitetssikring,
administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten,og at det er behov for å koble
informasjon fra ulike registre. Imidlertid er det grunn til å stille spørsmål om det er nødvendig
med personidentifiserbare opplysninger til et slikt formål, og om det har vært gjort tilstrekkelige
utredninger og vurderinger med hensyn til om det finnes tekniske muligheter for å koble
avidentifiserte opplysninger fra ulike helseregistre? Hvis dette skulle vise seg umulig, mener
NSF at det må legges opp til en streng praktisering av bruk av personidentifiserbare
opplysninger. NSF støtter at departementets myndighet til å behandle søknader om
dispen son fra taushetsplikten kan delegeres til den regionale komiteen for medisinsk og
helse agli forskningsetikk.
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