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Høring: Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til 

beste for pasienter og brukere 

Foreliggende høringsnotat reiser spørsmål av prinsipiell betydning for helsetjenesten. 

Legeforeningen har, etter prosess i våre organisasjonsledd, utarbeidet denne uttalelsen, som 

oversendes innen den avtalte utsatte høringsfristen 29. oktober 2021. 

Oppsummert vurderer Legeforeningen følgende: 

- Lovforslaget om nasjonal digital infrastruktur er lite konkret og konsekvensene av forslaget er 

uklare. Legeforeningen vil likevel, under henvisning til de nærmere forutsetninger og vilkår 

som fremgår under, ikke motsette oss forslaget.  

- Legeforeningen støtter lovhjemling av automatisering av enkeltvedtak på nærmere vilkår og 

for lite inngripende vedtak. Vi stiller likevel spørsmål ved at departementet gjennom de 

foreslåtte lovendringene vil få et vidtrekkende handlingsrom til å gi forskrift om automatisert 

behandling av saker som er inngripende overfor den enkelte. 

- Legeforeningen mener at bruk av personopplysninger til test- og utviklingsformål bør 

begrenses mest mulig, men støtter lovhjemling av en snever adgang slik høringsforslaget 

legger opp til. 

 

1.0. Nasjonal datainfrastruktur for digital samhandling 

1.1. Premisser for Legeforeningens høringsuttalelse 

Departementet foreslår et nytt andre ledd i pasientjournalloven § 10 som gir Kongen i statsråd 

lovhjemmel til å gi forskrift om nasjonal datainfrastruktur for digital samhandling. Departementet 

foreslår at det presiseres at datainfrastrukturen kan omfatte journalopplysninger og annen 

informasjon som benyttes i samhandling for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til 

enkeltpersoner. Forslaget gir ikke hjemmel til å etablere nye nasjonale registre eller e-helseløsninger. 

Nasjonal datainfrastruktur vil være en overbygning for samhandling.  

Legeforeningen oppfatter at departementet med forslaget vil legge til rette for at etablerte og nye 

nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter skal utgjøre en nasjonal digital infrastruktur som 

knytter journalløsningene sammen og bidrar til samhandling mellom innbyggerne, helsepersonell og 

andre private, kommunale og statlige helse- og omsorgstjenester.  

Det er uttrykkelig forutsatt i høringsnotatet at forslaget ikke innebærer at det skal etableres ett 

nasjonalt journalsystem med kopier av de lokale pasientjournaler. Forslaget gir heller ikke hjemmel til 



 
 
 
 
 

2 
 

å etablere nye nasjonale registre eller e-helseløsninger. Ved å utvikle samhandlingsløsningene og ved 

større grad av felles infrastruktur, vil imidlertid pasientens journal m.m. knyttes sammen i en helhetlig 

nasjonal løsning, som samlet sett vil utgjøre en form for logisk register. Vi oppfatter at departementet 

har identifisert et behov for et særskilt rettsgrunnlag fordi den nasjonale digitale infrastrukturen vil 

utgjøre et "register" i personvernforordningens forstand. Gjeldende pasientjournallov § 10 gir ikke slikt 

rettslig grunnlag, da en slik infrastruktur etter departementets syn er en form for felles totalløsning 

som favner videre enn lovens anvendelsesområde ("nasjonale behandlingsrettede helseregistre som 

på bestemte områder kommer i stedet for registre etter §§ 8 og 9"). Forskrifter om en nasjonal 

datainfrastruktur krever derfor en utvidet lovhjemmel. Dette er, slik vi oppfatter det, bakgrunnen for 

lovforslaget. 

Det er klart angitt i forslaget at nytt annet ledd i pasientjournalloven § 10 ikke skal gi hjemmel for å 

pålegge deltakelse gjennom forskrift. Løsningene som inngår i den digitale infrastrukturen er hver for 

seg hjemlet i lov, og eventuelle pålegg om å ta i bruk bestemte løsninger i det som samlet utgjør 

nasjonal datainfrastruktur, vil forutsette endringer i rettsgrunnlaget for den aktuelle løsningen.  

Departementet foreslår at forskriftene som fattes med hjemmel i ny § 10 annet ledd, skal gi nærmere 

bestemmelser om bl.a. dataansvar. Departementet er av den oppfatning at etablering av nasjonal 

datainfrastruktur krever en form for sentralisert dataansvar, hvor en forvaltningsorganisasjon er 

dataansvarlig for behandling av opplysninger ved utførelsen av det departementet omtaler som "felles 

oppgaver" i datainfrastrukturen, mens den enkelte virksomhet har et selvstendig ansvar for resterende 

oppgaver. Slik vi oppfatter det vil "felles oppgaver", som forvaltningsorganisasjonen har ansvar for, 

først og fremst dreie seg om informasjonssikkerhet. Helsepersonellets plikter med hensyn til 

journalføring, retting og sletting av opplysninger i journal, mv. ligger fast. Slik vi forstår det vil ikke 

forslaget innebære endringer i virksomhetens ansvar for å journalføre for egen virksomhet. 

Helsepersonellets individansvar etter helselovgivningen ligger fast.  

Vår høringsuttalelse bygger på de overnevnte premissene. Avgjørende forutsetninger for at 

Legeforeningen ikke skal motsette seg forslaget, er nettopp at det ikke skal lovhjemles etablering av 

ett nasjonalt journalsystem, ei heller en virtuelt sammenhengende men oppsplittet journal, og at 

forskriftene ikke skal kunne omfatte pålegg om deltakelse. Legeforeningen fremhever viktigheten av 

at disse forutsetningene følger det videre lovarbeidet, og Legeforeningen anbefaler at dette inntas i 

merknader til loven. 

 

1.2. Overordnede bemerkninger 
Legeforeningen ønsker bedret samhandling velkommen, og er positive til at det kommer på plass et 

juridisk rammeverk som åpner for bedre samhandling og informasjonsdeling på tvers av behandlere, 

virksomheter og nivåer i helsetjenesten. Legeforeningen er forkjempere for en stegvis utvikling av 

løsninger som dekker kliniske behov. Overordnet ser Legeforeningen konturene av noe positivt i 

aktuelle lovforslag, og som kan bidra til gevinster i form av økt samhandling i helsetjenesten. 

Vi oppfatter at departementet legger opp til at erfaringene fra Danmark, som i 2019 innførte en lov 

om felles digital infrastruktur for utveksling og registrering av informasjon, er bakgrunnen for 

lovforslaget, men at det gjøres noen tilpasninger. Det fremstår hensiktsmessig at man videreutvikler 
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en lov som også utprøves i et annet nordisk land med en helse-infrastruktur som kan sammenlignes 

med Norge. Det bør da, i den stegvise utvekslingen, utveksles erfaringer på tvers av landene. 

Legeforeningen opplever imidlertid et behov for å få klarhet i hvordan inneværende forslag skal bidra 

til å løse utfordringene på området. Legeforeningen har i møte med departementet 05.02.2021, samt 

i brev av 22.02.2021, fremhevet at det er viktig å ha en best mulig behovsanalyse forut for en eventuell 

endring av lovreguleringer på området. Legeforeningen savner fremdeles en slik konkret helsefaglig 

behovsanalyse, og det fremstår da noe uklart for oss hvilke behov departementet tar sikte på å 

imøtekomme med inneværende lovforslag. Er det primært et juridisk behov som skal løses med 

lovforslaget? Potensielle utfordringer i forbindelse med prosessen burde også ha vært nevnt. 

Høringens tittel – "nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere" – kan føre til en 

ukritisk tilnærming til et komplekst tema fordi tittelen ikke er nøytralt formulert.  

Det er også uklart for oss hvordan arkitekturen i den digitale infrastrukturen skal se ut. I tillegg kan 

ordbruken i høringsnotatet tidsvis danne grunnlag for forvirring. Når departementet enkelte steder i 

høringsnotatet benytter begrepene "den nasjonale journalløsningen"/ "nasjonal journal"/ "nasjonal 

pasientjournal" kan dette skape grobunn for begrepsforvirring og motstand. Dette kan dessuten skape 

uklarhet med hensyn til om løsningen skal være en samhandlingsplattform eller en journalløsning for 

dokumentasjon av helseopplysninger - eller legge til rette for en sammensmelting av journaler og 

samhandlingsløsninger. Det sies imidlertid uttrykkelig i høringsnotatet at forslaget ikke innebærer at 

det skal etableres ett nasjonalt journalsystem. Legeforeningen legger på denne bakgrunn til grunn at 

departementet ikke har til hensikt å etablere verken ett nasjonalt journalsystem eller én virtuell 

nasjonal journal basert på distribuerte datalagre. 

Legeforeningen opplever det som uklart hvilket handlingsrom departementet vil få til å styre den 

stegvise utviklingen fremover gjennom forskrifter. Man kunne tenke seg at lovendringen var 

nødvendig for å etablere nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar 

(NILAR). Vi oppfatter imidlertid at NILAR vil forutsette egen lovhjemmel. Lovendringen er heller ikke 

nødvendig for å realisere Felles kommunal journal eller Helseplattformen, ettersom de aktuelle 

løsningene – slik vi forstår det – vil realiseres som et samarbeid om behandlingsrettede helseregistre 

etter pasientjournalloven § 9. Vi stiller spørsmål ved om disse forholdene burde ha vært utredet og 

skissert grundigere før lovforslaget ble fremmet, slik at det ville være lettere å overskue 

konsekvensene endringen vil medføre. Vi savner en konkretisering av hvilket handlingsrom 

lovforslaget vil gi i fremtiden, og en nærmere beskrivelse av arkitekturen i løsningen. Litt enkelt 

beskrevet kan lovforslaget med en positiv innstilling tolkes slik at det danner en juridisk ramme for 

utvikling i takt med kliniske behov, samt løsninger av høy kvalitet med riktig finansiering. Med en 

skeptisk innstilling kan forslaget tolkes slik at det gir en juridisk ramme for regulering av løsninger som 

fungerer dårlig både faglig og teknologisk, hvor brukerne må bære kostnader for å høste andre parters 

gevinst, og hvor brukernes (helsepersonellets) plikter for dokumentasjon vil være uklare og økende i 

omfang.  

Videre fremhever departementet at selve lovforslaget ikke er drivende for utgiftene på feltet, men at 

det underveis vil foretas vurderinger av behov for investeringer i stat og kommuner, privat sektor 

mv., som i så fall vil måtte fremmes som ordinære budsjettforslag. Legeforeningen ser at lovforslaget 
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ikke i seg selv er drivende for utgifter. Det er likevel vanskelig å overskue konsekvensene av forslaget 

når departementet ikke skisserer mulige kostnader forbundet med den forutsatte utvikling. 

På bakgrunn av de nevnte forhold er det krevende å gi en ubetinget tilslutning til forslaget, og dermed 

gi slipp på den politiske kontroll som ligger i et krav om stortingsbehandling ved å innføre en 

lovhjemmel som gir vide og generelle fullmakter til departementet i forskrift. Samtidig har arbeidet 

med å nå målsetningen om Én innbygger – én journal vært preget av manglende nødvendig 

samforståelse og enighet om retning og valg av løsning, noe helsetjenesten allerede har tapt mye tid 

på. Det haster derfor med å få på plass løsninger som kan bedre samhandlingen innenfor helse- og 

omsorgssektoren, noe som bør skje ved en stegvis utvikling hvor erfaringer høstes underveis. 

Mangelen på den politiske kontroll som ligger i et krav til stortingsbehandling kan også avhjelpes ved 

andre tiltak, ikke minst gjennom gjennom strategi- og retningsvalg der aktørene i sektoren er gitt en 

reell medvirkningsmulighet. Forutsatt at den stegvise utviklingen skjer i samsvar med de premisser 

Legeforeningen har skissert i punkt 1.1, vil vi derfor ikke motsette oss forslaget. Det er også avgjørende 

viktig at det i den stegvise utviklingen foretas brede behovsanalyser i tett samarbeid med sektoren. 

Nasjonal datainfrastruktur for digital samhandling er et begrep som må fylles med et innhold. Dette 

innholdet må bestå av fag, klinisk informatikk, teknologiske løsninger, finansiering og lov- og 

forskriftsreguleringer. Høringen handler om det siste, men dette kan ikke sees isolert. Mye av årsaken 

til at datadeling ikke er kommet lenger, er at de økonomiske insentivene i svært liten grad er til stede 

i en offentlig finansiert helsetjeneste, og at de som tar kostnadene i liten grad selv får høste gevinstene. 

Det er her det trengs en kompenserende struktur.  

Legeforeningen vil også, selv om inneværende høring omhandler lovendringer som skal legge til rette 

for en stegvis utvikling av en nasjonal digital infrastruktur, påpeke viktigheten av å utarbeide en 

forpliktende tidslinje for utvikling av IKT-tjenester i regionene utenfor Helse Midt-Norge. Dette er viktig 

for en bedre oversikt over konsekvensene ved inneværende lovforslag. 

 

1.3  Behovet for brukervennlige løsninger og involvering av sektoren i den 

stegvise utviklingen 

Departementet anbefaler en stegvis tilnærming til utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 

og felleskomponenter for å redusere risiko og usikkerhet, og for å gi mulighet til å høste erfaringer med 

og realisere gevinster i pasientbehandlingen underveis. Legeforeningen støtter et slik tilnærming. Som 

også fremhevet i vårt notat til departementet av 22.02.2021, bør utvikling og innføring av nasjonale e-

helseløsninger og felleskomponenter skje stegvis med anskaffelse av mindre komponenter som gir 

gevinst med en gang de tas i bruk, for de aktørene som tar dem i bruk, og som sikrer at man kan høste 

erfaringer underveis.  

Legeforeningen er positive til at det i høringsnotatet fremheves særskilt at pasientjournalen er et 

arbeids- og kommunikasjonsverktøy for helsepersonellet. Det er viktig å utvikle enkle og 

brukervennlige IKT-løsninger for helsepersonell, og man bør være oppmerksom på erfaringer fra andre 

land, hvor slike tjenester har krevd betydelig merarbeid fra helsepersonellets side, som igjen har ført 

til mindre tid for pasientbehandling. Det må sikres eierskap hos brukerne gjennom mulighet til 

påvirkning og innflytelse i forvaltning og utvikling av journalsystemene. Helsetjenesten er kompleks 
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med ulike behov, og et ønske om ett system som kan passe for alle, kan medføre lite brukervennlige 

systemer som ikke tar høyde for ulike behov og utfordringer knyttet til bl.a. spesialitet, lokale forhold, 

ressurser og pasientens individuelle behov.  

I beskrivelsen av en planlagt digital datainfrastruktur for nasjonal samhandling er departementet 

opptatt av at helsepersonell i størst mulig grad skal kunne forholde seg til samhandlingsløsningen 

gjennom den enkelte pasientjournal, og at helsepersonell skal kunne arbeide i én arbeidsflate/et 

brukergrensesnitt uten behov for separat innlogging. Legeforeningen støtter dette, og mener at dette 

er et aspekt som bør prioriteres for å spare helsepersonellet for unødvendig tidsforbruk. Det må sikres 

at helsepersonell i størst mulig grad kan bruke sin tid på sin kjerneoppgave, nemlig pasientbehandling. 

Samtidig er det vesentlig at man skiller mellom journalen lokalt i virksomheten og det som er 

samhandlingsløsningen. Det er en vesentlig forskjell på å integrere forskjellige systemer og å smelte 

de sammen til en. Det siste har ikke vært utredet hverken teknisk eller faglig. 

Departementet anser at lovforslaget legger til rette for en stegvis utvikling, som vil forutsette at det 

vedtas forskrifter med hjemmel i pasientjournalloven § 10 (2). Når det legges opp til at utviklingen skal 

drives frem gjennom forskriftsreguleringer, stiller dette store krav til den myndighet som skal utforme 

forskriftene. En avgjørende forutsetning for at modellen skal resultere i gode løsninger som støtter 

opp om helsepersonellets behov, er at vedtakelse og forvaltning av forskriftsregelverket skjer i nær 

kontakt med brukerne, og at medisinskfaglig kvalitet må ha førsteprioritet i alle avgjørelser i den 

stegvise utviklingen. Brukerne bør kunne gi innspill til løsninger, som igjen danner grunnlag for 

forskriftsreguleringer. De gode og ønskede effektene av digitalisering oppstår når helsepersonell og 

pasienter beskriver behov som gjør seg gjeldende og deltar i utviklingen av løsningene. 

Brukerinvolvering må vektlegges tungt og løsningene må justeres og evalueres kontinuerlig. Satt på 

spissen: det er ingen endestasjon. Det må være aktiv læring underveis som utnyttes i samme produkt 

eller til innovasjon. Det er digitaliseringens egenart – at den hele tiden åpner nye dører og muligheter 

– og på sitt beste er en sterk katalysator for innovasjon. Dette er i tråd med hvordan helsetjenesten 

hele tiden driver med fagutvikling. Den stopper ikke: det forskes, utprøves, erfaringsutveksles, nye 

metoder og legemidler introduseres (og trekkes tilbake når noe bedre dukker opp). Det er hele tiden 

en vitenskapelig tilnærming med økt kvalitet og pasientsikkerhet som mål. I en sammenhengende 

helsetjeneste hvor behovene er forskjellige på ulike områder, er det viktig at faggruppers særegne 

behov dekkes samtidig med at fellesbehov støttes. Forskjellige grupper helsepersonell har ulike behov 

og nye felles IKT-løsninger bør legge til rette for brukervennlighet og et godt arbeidsmiljø som sentrale 

faktorer for økt behandlingskvalitet og pasientsikkerhet. Dette krever stimulering av innovasjon og 

frihetsgrader, men innenfor noen rammer som sikrer felles behov, herunder personvern og 

tilgjengeliggjøring av data.  

Generelt mener vi at helsepersonell ikke skal pålegges å bruke spesifikke løsninger/programvare, men 

støtter at det på viktige områder gis pålegg om at aktørene skal etablere og ta i bruk løsninger som 

oppfyller bestemte krav til funksjonalitet. Det er for eksempel ønskelig med flere tilbydere av 

journalløsninger. Med mange aktører blir det vanskeligere å holde et høyt tempo i utvikling av felles 

komponenter og løsninger. Det å stille krav om funksjonalitet og krav om felles standarder der det 

passer, fremfor krav om bruk av spesifikke løsninger, blir en nødvendighet for at markedet skal kunne 

levere det vi ønsker. Styring fungerer best når det er samsvar mellom styringssignalet og brukerens 
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opplevde behov, understøttet av riktig finansiering. I motsatt fall vil styring oppleves som pålegg om 

løsninger fra en sentral makt som befinner seg fjernt fra pasientmøtene. 

Med bakgrunn i det overnevnte mener Legeforeningen at det haster med å få på plass en videreutviklet 

nasjonal styringsmodell for e-helse. Å få på plass en hensiktsmessig styringsmodell er avgjørende viktig 

for å sikre reell forankring i sektoren, og at sektoren får reell innflytelse på de avgjørelser som skal 

fattes i den stegvise tilnærmingen. Høringsnotatet beskriver at det pågår flere prosjekter der 

samhandlingsfunksjonalitet utvikles, under ledelse av Direktoratet for e-helse.  Legeforeningen stiller 

spørsmål ved om ulike brukergrupper er tilstrekkelig representert i dette samarbeidet, og ved om det 

er en tilstrekkelig formalisert struktur på sektorens innflytelse. Vi stiller videre spørsmål ved hvorvidt 

det i samarbeidet er tilknyttet fagkompetanse fra klinisk virksomhet. I mange virksomheter har 

helsetjenesten allerede kommet langt i å se hvilke muligheter som finnes, fordi de har skaffet seg god 

kompetanse og erfaring. Det som gjenstår er å sammenstille disse initiativene i den hensikt å gi alle 

helsevirksomheter fordeler av digitaliseringen. Dette krever en oppdatert og inkluderende 

styringsmodell.  

Aktuelle lovforslag vil legge grunnlag for en stegvis utvikling gjennom forskrifter, og er således en 

nødvendig juridisk forutsetning. Suksessen vil imidlertid ligge i løsninger som utvikles i takt med kliniske 

behov, høy kvalitet med riktig finansiering i en retning som evner å se spesielle behov og felles behov 

til samme tid. Forskriftene som vedtas med hjemmel i pasientjournalloven § 10 (2) må favne om hele 

dette spekteret. Det er helt nødvendig at disse forskriftene sendes på bred høring for å få god 

oppslutning om et høyt utviklingstempo, og for å hindre uønskede løsninger. 

Utgangspunktet må være at helsetjenesten har organisert sine arbeidsprosesser på den mest effektive 

og sikre måten de kan, innenfor rammene som finansieringsmodeller, styringsmodeller, 

rapporteringskrav og tilgjengelig IKT-verktøy. Nye IKT-verktøy vil automatisk tas i bruk hvis de kan 

bedre pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet selv om de krever endring, men avvises hvis de ikke 

tilbyr gevinster for pasient eller helsepersonell. En idé om sentraliserte, standardiserte datasett som 

er kontekstuavhengige fra lokale prosesser og lokale systemer er ikke realistisk. Helsetjenesten er i 

stor grad, i motsetning til andre sektorer, påvirket av lokale forhold som påvirker hvilke muligheter 

man har for ytelse av helsehjelp og dermed hvordan helsehjelpen gis. 

 

1.4  Ansvar og roller. Særlig om helsepersonellets individansvar og 

dataansvaret 

Legeforeningen anser at det kan være fornuftig at felles oppgaver i infrastrukturen legges til en 

forvaltningsorganisasjon, fremfor hos mindre virksomheter som gjerne mangler ressursene og 

kompetansen til å ivareta dette ansvaret. Legeforeningen ser også utfordringene med å håndtere 

dataansvar med mange involverte aktører. Det blir imidlertid viktig å sikre at det i hver enkelt forskrift 

som regulerer dataansvaret, trekkes opp tydelige ansvarslinjer mellom forvaltningsorganisasjonen og 

den enkelte helsevirksomhet. Her gjenstår mange viktige vurderinger. Vi har forståelse for at det ikke 

er mulig for departementet å skissere de konkrete reguleringene nå, blant annet fordi det vil være 

aktuelt at det i forskrift fastsettes ulike løsninger for de ulike elementene som inngår i 

datainfrastrukturen. For å sikre at ansvarslinjene er tydelig definert for alle involverte, herunder 
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pasientene, bør innholdet i og plasseringen av dataansvaret så langt det lar seg gjøre reguleres i 

forskrift. Det blir da viktig at hver enkelt forskrift sendes på bred høring. 

 

Et aspekt som må ivaretas ved etablering av en ny forvaltningsorganisajon, er nærheten til brukerne 

for å sikre en dypere forståelse av brukernes prioriteringer. Etablering av de regionale IT-selskapene 

førte i sin tid til betydelig dårligere støtte for brukere da avstanden mellom kliniker og IKT-selskap var 

for stor. Tett dialog mellom disse gruppene, for å bygge bro og gjensidig forståelse, er anerkjent 

internasjonalt som viktig suksessfaktor.  

 

Pasientjournalloven § 10 (2) og (3) hjemler en adgang for departementet til å gi forskrift om 

dataansvaret i en nasjonal datainfrastruktur. For øvrig følger det av gjeldende § 9 i pasientjournalloven 

at to eller flere virksomheter kan samarbeide om behandlingsrettede helseregistre, og at 

departementet i forskrift eller enkeltvedtak kan fastsette vilkår for slikt samarbeid. Også denne 

bestemmelsen kan være aktuell for regulering av dataansvar i de enkelte elementene i det som samlet 

utgjør nasjonal datainfrastruktur. Dersom fordelingen av dataansvar skal reguleres i avtale, vil 

Legeforeningen understreke viktigheten av at myndighetene aktivt veileder sektoren mht. hva som 

skal reguleres i en slik avtale. Det kan være hensiktsmessig at departementet i forskrift eller 

enkeltvedtak fastsetter nærmere vilkår for et slikt avtalesamarbeid.  

 

På side 35 i høringsnotatet vises det til at det i utgangspunktet skal være frivillig for de enkelte 

virksomhetene å delta i de enkelte elementer som samlet utgjør nasjonal datainfrastruktur, og at det 

må reguleres nærmere i forskrift og avtale hva som skjer med helseopplysningene dersom en 

virksomhet trekker seg ut av samarbeidet. Legeforeningen vil i denne sammenheng påpeke at det kan 

oppstå uklare ansvarsforhold dersom for eksempel en virksomhet trekker seg ut av samarbeidet, all 

den tid forvaltningsorganisasjonen ikke vil ha ansvar for oppgaver som omfattes av helsepersonellets 

individansvar og som forutsetter medisinsk-faglige vurderinger. Dersom helseopplysninger blir 

liggende igjen i den digitale datainfrastrukturen, vil det være uklart hvem som kan vurdere spørsmål 

knyttet til retting, sletting, mv. for det tilfelle at ansvarlig helsepersonell har trukket seg ut av 

samarbeidet.  

 

På side 39 i høringsnotatet vises det til at forsvarlighetskravet oppstiller en plikt for helsepersonell til 

å innhente nødvendig informasjon om pasienten før helsehjelp gis, og at det må innhentes tilstrekkelig 

informasjon til at beslutning om og gjennomføring av hjelp etter loven skal gjøres forsvarlig. I denne 

sammenheng blir det, når tilgangen til informasjon øker, viktig å samstemme med 

tilsynsmyndighetene hvilke forventninger de vil ha til tidsbruk på innhenting og samstemming av 

informasjon opp mot pasientbehandling. 

 

2.0. Automatiserte enkeltvedtak 
Legeforeningen kan se behovet for effektivisering ved hjelp av automatisering av enkeltvedtak. Gode 

løsninger på dette området er i alles interesse. Legeforeningen stiller likevel spørsmål ved at 

departementet gjennom de foreslåtte lovendringene vil få et vidtrekkende handlingsrom til å gi 

forskrift om automatisert behandling av saker som er inngripende overfor den enkelte. Det er ikke 
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spesifisert hva slags type enkeltvedtak det kan være aktuelt å tillate behandlet automatisert, annet 

enn at det kan være tale om vedtak for saksbehandling, administrasjon, oppgjør og gjennomføring av 

helsehjelp til enkeltpersoner. Automatisert behandling av enkeltvedtak kan potensielt medføre en 

signifikant risiko for den registrertes rettigheter og friheter. Det er tydelig forutsatt i forslaget at 

lovbestemmelsen ikke vil åpne for forskrifter for sakstyper der automatisert behandling av 

personopplysninger ikke er forsvarlig, og at det skal gjøres konkrete vurderinger av hvilke "egnede 

tiltak" som er nødvendige for å verne den registrertes rettigheter, friheter og berettigede interesser. 

Legeforeningen mener likevel det kan være grunn til å opprettholde et krav om stortingsbehandling 

når det skal tas stilling til på hvilke områder og på hvilke vilkår det kan fattes automatiserte avgjørelser 

i saker som er inngripende overfor den enkelte.  

For øvrig vil Legeforeningen påpeke at den foreslåtte ordlyden i pasientjournalloven § 11 (3) (og ftrl. § 

21-11a (8)) er uklart formulert: 

Kongen i statsråd kan gi forskrift om behandling av helseopplysninger og andre 

personopplysninger, herunder automatiserte vedtak, for saksbehandling, administrasjon, 

oppgjør og gjennomføring av helsehjelp til enkeltpersoner. Forskriften skal gi nærmere 

bestemmelser om behandlingen av opplysningene, om hvilke opplysninger som kan 

behandles, om hvem det kan behandles opplysninger om, om den enkeltes rett til å motsette 

seg behandling av opplysningene og om dataansvar. 

Det er krevende å lese ut av ordlyden, isolert sett, at det her dreier seg om vedtak som er inngripende 

overfor den enkelte, i motsetning til vedtak som er lite inngripende, jf. § 11 (1). Dersom man beslutter 

å vedta en hjemmel som er ment også å omfatte inngripende vedtak tilsier forutberegnelighetshensyn 

at det presiseres tydeligere i lovteksten at bestemmelsen gir hjemmel til å gi forskrift om automatisert 

behandling av enkeltvedtak som er inngripende overfor den enkelte.  

En forutsetning for utvidet bruk av automatiserte administrative vedtak er gode løsninger for manuell 

håndtering av unntak. Det er viktig at adgangen til manuell håndtering av unntak ikke blir for vanskelig. 

Man må også ta høyde for at deler av befolkningen ikke håndterer elektronisk saksbehandling.  

Videre må en forutsetning være at det automatiserte systemet ikke er for rigid satt opp. Et eksempel 

på en uheldig automatisert løsning vil være der helsepersonellet må besvare predefinerte spørsmål i 

et skjema som ikke åpner for at helsepersonellet kan vektlegge andre fagmedisinske hensyn. 

Automatiserte prosesser har så langt vist at utelukkende predefinerte spørsmål begrenser søkers 

mulighet for en utfyllende begrunnelse for søknad om ulike ytelser, f.eks. blåreseptsøknader. Dette 

kan utfordre pasientrettighetene. Dersom personellet forutsettes å jobbe innenfor dårlig tilpassede 

løsninger vil dette også gi et uønsket tids- og effektivitetstap. 

For øvrig vil Legeforeningen påpeke at ved en eventuell fremtidig forskrift om behandling av 

helseopplysninger og andre personopplysninger basert på automatiserte avgjørelser, må 

departementet sikre en tydelig og forutsigbar angivelse av vilkårene for slik behandling. Vi viser i denne 

sammenheng særlig til personvernforordningens fortalepunkt 71, hvor det heter at automatiserte 

avgjørelser basert på særlige kategorier av personopplysninger bare bør være tillatt "på særlige vilkår". 

Legeforeningen understreker også viktigheten av åpenhet rundt behandlingen av personopplysninger, 
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særlig at den registrerte får spesifikk informasjon om at avgjørelsen fattes automatisert, og hvordan 

beslutningen treffes. Det er viktig at informasjonen er forståelig og lett å finne. Dette er helt essensielt 

for at den registrerte skal få ivaretatt sine grunnleggende rettigheter, som retten til å uttale seg og 

klage, samt retten til å motsette seg der dette er forskriftfestet. Hvis denne informasjonsplikten legges 

til helsepersonell, vil dette legge et ytterligere press på kapasiteten deres. Dette er potensielt en 

massiv oppgaveoverføring fra statsforvaltning til helsetjenesten om ikke på papiret, i hvert fall i praksis. 

I noen situasjoner vil det uansett kunne være nærmest umulig for helsepersonell å redegjøre for 

hvordan en automatisert avgjørelse gjennomføres i praksis, og kommer frem til sine løsninger.  

Det må dessuten være et klart mål at flest mulig skal klare å orientere seg og håndheve egne rettigheter 

uten å gå veien via andre kanaler for å finne informasjon, for eksempel ved å oppsøke fastlegene. Dette 

vil stjele fra fastlegens tid til å utøve sin kjerneoppgave: pasientbehandling.  

 

3.0. 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. Legeforeningen mener at bruk av personopplysninger til test- og 

utviklingsformål bør begrenses mest mulig. Det er derfor viktig at adgangen benyttes kun i den 

utstrekning det legges opp til: hvor det er "umulig" eller "uforholdsmessig vanskelig" å oppnå 

formålet ved å bruke pseudonyme, anonyme eller fiktive opplysninger. Her blir det viktig at aktørene 

gis god veiledning. 

 

 

 

 Med hilsen 

 Den norske legeforening 

 Jus- og arbeidsliv 

 

Siri Skumlien 

Generalsekretær 

Lars Duvaland  

direktør 

 

 

 

 Saksbehandler: Mari Garborg Hanto, Advokatfullmektig/rådgiver 

        

      

Dokumentet er godkjent elektronisk 


