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Høringsuttalelse  -  Forslag om  krav til  elektronisk kommunikasjon mellom leger
og arbeids- og velferdsetaten NAV

Det vises til det oversendte høringsnotat av 2. juli 2007.

Etter Datatilsynets syn medfører det ikke ulemper for personvernet at det etableres en rettslig
plikt for leger til å kommunisere elektronisk med NAV.  Tilsynet ser det som en naturlig
utvikling at det i sektoren i større grad kommuniseres elektronisk,  og at dette skjer gjennom
Norsk Helsenett.

Datatilsynet ønsker imidlertid å knytte enkelte merknader til utbredelsen av Norsk Helsenett,
hvor kravet om elektronisk kommunikasjon er et element.

Norsk Helsenett omtales ofte som en "elektronisk motorvei" hvor sikkerhet skal være en
innebygd faktor. Slik fremstilles også Norsk Helsenett i notatets 2.2.1. Datatilsynets mener at
det på generelt grunnlag er behov for å påpeke at det medfører en sikkerhetsutfordring å
knytte seg til et nettverk, selv Norsk Helsenett. Sikkerhet med hensyn til konfidensialitet er
ikke innebygd i nettet, men avhenger av at det enkelte legekontor etablerer de nødvendige
sikkerhetstiltak. Dette vil utvilsomt innebære at det påløper oppgaver og kostnader for det
enkelte legekontor.

At enkelte leger av hensyn til sikkerhet kan vise tilbakeholdenhet mot å kople seg til Norsk
Helsenett, kan etter tilsynets syn være forståelig. Datatilsynet ser av den grunn det som
naturlig at det vises fleksibilitet ved håndhevelse av dispensasjonsordningen som er omtalt i
rapportens 4.3.

Videre ser Datatilsynet behov for å peke på nødvendigheten av at det sikres en forutsigbarhet
for de øvrige aktørene i helsesektoren, utover legene som her blir pålagt en plikt. Andre
grupper helsepersonell i mindre helseinstitusjoner vil også ha et helsefaglig
kommunikasjonsbehov. Tilretteleggingen av Norsk Helsenett for små helseinstitusjoner har
hatt fokus på allmennlegene i form av tilgjengelighet, tjenester, subsidiering, og nå
lovregulering. Tilsynet observerer at andre grupperinger av mindre helseinstitusjoner søker å
løse sitt samhandlingsbehov utenfor Norsk Helsenett. Om det ikke sørges for nødvendig
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forutsigbarhet, kan dette resultere i at deler av helsetjenesten setter seg utenfor den etablerte
kommunikasjonskanalen - Norsk Helsenett, eventuelt at de investeringene som gjøres av disse
grupperingene kan gå tapt. Konkret ser Datatilsynet at det nå etableres samhandlingsløsninger
utenfor Norsk Helsenett i tannhelsesektoren.

Forutsigbarhet i sektoren kan skapes ved at det på et tidlig tidspunkt gjøres klart dersom
kravet om elektronisk samhandling tenkes utvidet.
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