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Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital 
samhandling til beste for pasienter og brukere 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 8. juli 2021. 
 
Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 26. august 2021. Styret har 
vedtatt følgende uttalelse: 
 
Kommentarer til tittelen i høringen 

Departementet foreslår i høringsnotatet endringer i pasientjournalloven mv. Forslaget legger 
det rettslige grunnlaget for målet: «Én innbygger – én journal». Dette forutsetter en nasjonal 
digital datainfrastruktur som samlet vil utgjøre en nasjonal løsning. Høringsnotat er titulert: 
«Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for 
pasienter og brukere.» 
 
Of er enig i at digital infrastruktur må legge til rette for en velfungerende journalløsning og 
ønsker forbedret samhandling velkommen, men mener likevel at formuleringen «til beste for 
pasienter og brukere» i tittelen i høringsnotatet, kan føre til ukritisk tilnærming til dette 
komplekse temaet fordi den ikke er nøytral formulert. 
 
Kommentarer til kapittel 1 (Innledning) 

I høringen blir det påpekt at relevante opplysninger om pasienter og brukere må være 
tilgjengelig uavhengig av behandlingssted - for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 
og forskning. Viktigheten av samhandling påpekes. Usikkerhet i den tekniske utviklingen 
nevnes og lovforslaget skal legge til rette for en stegvis innføring av nasjonale 
e-helseløsninger. 
 
Of er enig i denne vurderingen, men savner at det ikke understrekes at medisinskfaglig 
kvalitet må ha førsteprioritet i alle avgjørelser. Of påpeker også at begrepet 
«helseovervåkning» ikke er tilfredsstillende forklart i høringsnotatet. 
 
Of vurderer det slik at det er stor usikkerheten knyttet til den fremtidige teknologiske 



utviklingen. Det vil derfor være avgjørende viktig med en stegvis tilnærming til disse 
problemstillingene og hvor det vil være nødvendig med en kontinuerlig evaluering underveis. 
 
Kommentarer til kapittel 2 (Bakgrunn) 

Her skisseres den politiske og faglige bakgrunnen for prosjekt «En innbygger – en journal» fra 
2012 fram til og med i dag. Det nevnes at det er viktig å etablere enkle og brukervennlige 
innbyggertjenester. 
 
Of mener det er viktig å utvikle enkle og brukervennlige IKT-løsninger for helsepersonell, men 
at man bør være oppmerksom på erfaringer fra andre land, hvor slike tjenester har krevd 
betydelig merarbeid fra helsepersonellet side, som igjen har ført til mindre tid for 
pasientbehandling. 
 
Kommentarer til kapittel 2.2  

Utvikling mot en felles IKT-løsning skal realiseres gjennom flere parallelle spor: Felles 
journalløsning i Helse Midt Norge og en samordnet utvikling av pasientjournalløsningen i de 
øvrige regionale helseforetakene (RHF). 
 
Of mener det er viktig å legge til rette for brukervennlige IKT-løsninger som samarbeider godt 
innad og på tvers av spesialist og kommunehelsetjenesten. 
 
I høringsnotatet blir Helseplattformen beskrevet detaljert - uten at man går inn på status og 
potensielle problemer ved utrulling. Deretter blir de tre resterende RHF-ene behandlet 
samlet, og det påpekes at det er viktig å legge et tidsløp for bedre samhandling. I beskrivelsen 
av utviklingen for kommunal journaltjeneste framgår det at «Innføring av kommunal 
journalløsning vil skje over tid, og levetiden til journalløsningen vil være lang». 
 
Selv om dette er et høringsnotat i forbindelse med en lovendring/-tilpasning, vil Of påpeke 
viktigheten av å utarbeide en forpliktende tidslinje for utvikling av IKT-tjenester i regionene 
utenfor Helse Midt-Norge. 
 
I beskrivelsen for en planlagt nasjonal samhandlingsløsning påpekes det viktigheten med ett 
brukergrensesnitt uten behov for separat innlogging. Of mener at dette er et aspekt som bør 
prioriteres, for å unngå unødvendig tidsforbruk. 
 
Kommentarer til kapittel 5 (Vurderinger og forslag) 

Departementet foreslår et nytt andre ledd i § 10, som gir Kongen i statsråd hjemmel til å gi 
forskrift om nasjonal datainfrastruktur for digital samhandling. Nærmere detaljer skal 
reguleres av forskrifter. Det nevnes andre tilpasninger og man går også inn i en lovendring fra 
Danmark som i 2019 innførte en lov som regulerte en felles digital infrastruktur for utveksling 
og registrering av informasjon. Vi tolker høringsnotatet slik at det legges opp til at erfaringene 
fra Danmark er bakgrunnen for de norske forslagene, men at det gjøres noen tilpasninger. 
 
Of støtter at man videreutvikler en lov som allerede er utprøvd i et annet nordisk land med 
en helse-infrastruktur som kan sammenlignes med Norge. Of mener det er viktig å utarbeide 
et lovforslag som favner bredt, for å tilrettelegge for effektiv kommunikasjon og utveksling av 
helseopplysninger i en enhetlig nasjonal infrastruktur. 



 
Kommentarer til kapittel 5.5.3.3 (Sentralisert vs. felles dataansvar) 

I denne delen av notatet beskrives fordeler med å sentralisere dataansvaret: «Ved å gi 
forvaltningsorganisasjoner dataansvar, motvirkes utfordringer knyttet til at de enkelte 
virksomhetene ofte mangler ressurser og kompetanse til å gjøre nødvendige vurderinger, 
etablere påkrevet dokumentasjon og ta beslutninger i personvern- og sikkerhetsspørsmål. 
Virksomhetene som skal bruke journalsystemene har i første rekke kompetanse knyttet til det 
å yte helsehjelp.»  
 
De fire regionale IT-leverandørene blir beskrevet på en positiv måte. Dette diskuteres bredt 
med følgende konklusjon: «Selv om det er klart at sentralisering av dataansvar også 
innebærer potensielle ulemper, kan det fremstå som om fordelene forbundet med 
sentralisering av dette ansvaret er større.» 
 
Of ser utfordringen med å håndtere dataansvar med mange involverte aktører, men vil 
advare mot å plassere IT-organisasjonen for langt unna den enkelte virksomheten. Etablering 
av de regionale IT-selskapene førte i sin tid til betydelig dårligere støtte for brukere. 
 
Kommentarer til kapittel 7 (Utvikling og test av behandlingsrettede helseregistre) 

Departementet foreslår en ny bestemmelse som fastslår at helsetjenesten kan bruke 
personopplysninger, herunder helseopplysninger, til utvikling og testing av 
behandlingsrettede systemer når det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå 
formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger. 
 
Of mener at bruk av personopplysninger til test- og utviklingsformål er problematisk og at 
dette bør begrenses mest mulig. 
 
Avsluttende kommentarer 

Of ønsker prosessen «Én innbygger – én journal» fortsatt velkommen, men mener 
avslutningsvis at teksten i høringsnotat i flere avsnitt er for lite konkret (felles løsninger 
utenom Helse Midt-Norge) og at utfordringer i forbindelse med prosessen burde har vært 
nevnt. Det tegnes et litt for positivt bilde.  Rettigheter og plikter til pasienter og brukere 
beskrives som en samlet gruppe - det bør nevnes at forskjellige grupper helsepersonell har 
ulike behov og at nye felles IKT-løsninger bør legge til rette for brukervennlighet og et godt 
arbeidsmiljø som sentrale faktorer for økt behandlingskvalitet og pasientsikkerhet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk overlegeforening 
 
Geir Arne Sunde (sign.) 
leder 


