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Høringssvar: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 

(Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en forskrift som skal regulere etablering, 

forvaltning og utvikling av en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata til bruk i 

statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. 

Forskriften skal fastsettes med hjemmel i den nye helseregisterloven § 20. Denne 

bestemmelsen er vedtatt, og gir hjemmel for å etablere en nasjonal løsning med en 

forvaltningsfunksjon, samt en teknisk løsning for tilgjengeliggjøring av helseopplysninger fra 

helseregistre til sekundærbruk.  

Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på følgende spørsmål: 

• Etter at Helsedataservice og Helseanalyseplattformen er etablert vil det være behov 

for en ny modell for styring og brukerinnflytelse. Modellen skal erstatte dagens 

styringsstruktur i Helsedataprogrammet. Departementet ber om høringsinstansenes 

syn på om den fremtidige modellen bør gis en mer formell rolle i vurderingen av hvilke 

registre og helsedata som skal inkluderes på plattformen. 

Styret i Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) støtter forslaget om at den fremtidige 

modellen bør gis en mer formell rolle i den prosessen. Vi er også opptatt av at 

sammensetningen av Helsedatarådet og Brukerrådet skal representere de viktigste 

interessentene på tvers av ulike sektorer; for eksempel, at Legeforeningen blir representert. 

Vi er enige i at det besluttes stegvis hvilke konkrete helseregistre som skal overføres til 

dataplattformen. Og at man starter med de lovbestemte helseregistrene, medisinske 

kvalitetsregistre med nasjonal status, befolkningsbaserte helseundersøkelser som 

Folkehelseinstituttet er dataansvarlig for, strukturerte data fra Helsearkivregisteret og data fra 

Folkeregisteret. 

• Departementet foreslår at Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice får myndighet 

til å fatte vedtak om dispensjon fra taushetsplikten etter helseregisterloven § 19 e og 

helsepersonelloven § 29. Den forskningsetiske vurderingen skal fremdeles ligge hos 

REK dersom opplysningene skal brukes til medisinsk og helsefaglig forskning, og 

REKs forhåndsgodkjenning skal være på plass før det gis dispensasjon. 

Departementet viser til at det er et alternativ at dispensasjonsmyndigheten ved 

medisinsk og helsefaglig forskning fortsatt blir liggende hos REK. Departementet 

foreslår ikke en slik løsning, men ber om høringsinstansenes syn på en slik løsning. 

Styret i PSL ser fordeler i at de forskningsetiske vurderinger inkludert dispensasjon fra 

taushetsplikten faller til Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice. Dette kan forenkle 

søknadsprosesser for forskere og andre brukere og hjelpe til å unngå ulikt behandling i 

forskjellige REK. Samtidig ser vi ulemper i at både dataforvaltning og etiske vurderinger 

samles i samme instans. Vi foreslår at på nåværende stadium i utviklingen av 

helseplatformen ligger de forskningsetiske vurderinger (inkludert dispensasjon fra 

taushetsplikten) hos REK. Vi foreslår også, at i femtiden kan en nasjonal etisk komite 

etableres i Helsedatarådet. 
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• Departementet foreslår ikke bestemmelser om gjenytelser i form av publisering eller 

retur av analyseresultater, men viser til at dette på sikt kan bli aktuelt. Departementet 

ber høringsinstansene komme med forslag til hvordan dette kan løses, herunder 

hvilke gjenytelser som er mest relevante og hvordan dette kan organiseres.  

Vi mener, at helt fra starten av er det viktig å stille krav til gjenytelser i form av tilbakeføring 

av data, publikasjoner og forskningsresultater til plattformen fra aktører som får tilgang til 

data fra dataplattformen. Dette kan sikre at norske helsedata utnyttes på en måte som gir 

best mulig nytte for befolkningen. 

Avtalespesialister står om lag for ca. 25% av polikliniske konsultasjoner her i landet. Vi 
rapporterer helsedata jevnlig til NPR. NPR er en av nasjonale lovbestemte registre som skal 
inkluderes i dataplatformen fra starten av. Vi er opptatt av at pasientens sårbare 
personopplysninger blir godt beskyttet og ble forvaltet på forsvarlig måte. Vi også 
understrekker behovet for å kommunisere informasjon ut til befolkningen, blant annet 
informasjon om innsynsløsninger. 
 

Med vennlig hilsen 

Irina Eide 

Styremedlem i PSL 

 

 

 


