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Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 

(Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 3. mai 2021. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 31. mai 2021. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Høringsteksten er innrettet på et overordnet nivå med bruk av terminologi som «helsedata» og 

økosystem. Det er derfor ikke enkelt å overskue hva forslaget omfatter, og hvordan forslaget til 

forvaltning vil falle ut. Helsedata er et vidt begrep som omfatter alt fra aggregerte 

anonymiserte data til personidentifiserbare sensitive opplysninger. Det er i fremlegget ikke 

nærmere beskrevet eller gjort avgrensninger av hvilke data forslaget omfatter. Tilsvarende er 

begrepet «økosystem» ikke et presist begrep.  

  

Of registrerer at forslaget innebærer at Direktoratet for E-helse gis vide fullmakter når det 

gjelder den detaljerte innretningen. Det er presisert at interessenter skal gis innflytelse. Også på 

dette området er notatet overordnet, det beskrives at «brukere» skal gis innflytelse. Omfatter 

dette begrepet alle som måtte ønske å bruke data, inklusive kommersielle interessenter i inn- 

og utland? Det beskrives videre at «fag» skal gis innflytelse. Hvilket fag er det en sikter til her, 

er det medisinsk-faglige miljø eller er det andre fag? 

  

Det største tilfanget av helsedata innhentes i møte mellom leger og øvrig helsepersonell og 

pasienten. Helseopplysninger gis i hovedsak under en forståelse om at opplysningene gis 

fortrolig behandling, og at de anvendes i tråd med formålet som ligger til grunn for kontakten. 

Sekundær bruk av helsedata krever i dag i hovedsak samtykke fra pasienten. Det fremgår ikke i 

dette forslaget hvordan dette skal ivaretas innenfor helsedataprogrammet.  

  

Of er bekymret for at Direktoratet for E-helse gis så vide fullmakter i den endelige 

innretningen av ordningen. Of er videre bekymret for manglende representasjon og videre 

ivaretakelse av medisinsk-faglige hensyn. Of er bekymret for at det kan legges opp til en bruk 

av helsedata som ikke samsvarer med formålet som lå til grunn da pasienten avgav 

opplysningene. En slik utvikling vil kunne svekke pasientenes tillit til fortrolig behandling av 

helseopplysninger.   
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