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        13.11.2020 

Høringssvar 

Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og 

omsorgstjenesten 

  

Forslaget gir en viktig presisering og formalisering av rutiner som allerede er i bruk i dagens praksis. 

  

Det gjelder: 

• Oppslag i journal for å yte helsehjelp til en annen pasient 
• Utveksling av opplysninger i helsefaglige arbeidsfellesskap 
• Oppslag i journal for undervisningsformål 
• Bruk av helseopplysninger i beslutningsstøtteverktøy (kunstig intelligens) 
• Behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter 

  

PSL har følgende kommentarer til følgende punkter: 

3.3.16 Innsnevring til en begrenset gruppe, som er utpekt å kunne svare på anmodninger for tilgang til 

pasientopplysninger vil være vanskelig å håndtere. Disse legene kan være fraværende eller opptatte og 

nødvendig tilgang kan bli forsinket eller for vanskelig. 

Tilgang burde kunne gis av alle leger/tannleger som har tilgang til journalen til pasienten, dog med 

dokumentasjonsplikt om anmodningen og gitt tilgang.  

  

 4.3.2 Det støttes å ikke gi større tilgang til deling av pasientopplysninger i undervisning i klasserom enn 

det er tilgang for i dag.  

Dog ses behovet for deling av pasientopplysninger i opplæringsøyemed av andre helsepersonell enn 

tannleger og leger. En mulig opsjon kunne være tilgang til oppslag i pasientjournalen etter anmodning om 

innsyn hos lege eller tannlege med dokumentasjon om innsyn. Alle regler om taushetsplikt må være 

oppfylt. 

  

4.3.3 Oppslag i journal for å finne pasientopplysninger for undervisning 

Avdeling kan være et for snevert begrep for tilgang til pasientopplysninger. For avdelinger som ikke 

har egne pasienter som laboratoriemedisin er avgrensing for snevert. Det kan være nødvendig å få 

tilgang til opplysninger fra andre avdelinger. Begrensningen kan legges på foretaksnivå. 
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5.3.1 Det ble bedt om innspill om begrepet beslutningsstøtteverktøy.   

Beslutningsstøtteverktøy ansees som et muligens for snever begrep. Det begrenser til utvikling av rene 

beslutningsverktøy og omfatter ikke avviksanalyse som er en viktig del av analyse av stordata.  Det er 

behov for regulering av beslutningsstøtteverktøy eller beslutnings- og analyseverktøy. Videre brukes det 

foreløpig begrepet beslutningsstøtteverktøy. 

Det forventes en rask utvikling av beslutningsstøtteverktøy i den nærmeste fremtiden. Det er behov for å 

lette tilgang til pasientdata for utvikling av og forskning på beslutningsstøtteverktøy. Det bør 

unngås unødvendig byråkratiske hinder. Avgjørelser om tilgang må skjer raskt for å ikke stoppe opp viktig 

utvikling. Det støttes at dispensasjon fra taushetsplikt gis automatisk så lenge personidentifiserbar 

informasjon ikke kan følges tilbake til den enkle pasient. Utviklingen er vanskelig å forutsi. Forskriften 

burde regelmessig gjennomgås for justeringer. Eksempelvis hvert annet år i en periode på 6 år. 

  

6 Behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter 

På generelt grunnlag støttes å gi åpning for helseregister med tolkede genetiske varianter. Nærmere 

innspill overlater man til faginstanser.  

 

4.3.3 Oppslag i journal for å finne ut om pasientopplysninger egner seg for undervisning 

Generelt burde informasjon til pasienten om taushetsplikten og unntak og reservasjonsmulighet for deling 

være mer tilgjengelig for pasienter.  
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