
 

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189  
 

Høring - Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister 

 

Til 
Alle yrkesforeninger 
Alle fagmedisinske foreninger 
 
 

Deres ref.:         Vår ref.: HSAK202100189    Dato: 16-09-2021 

 

Høring - Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister 
Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen av Forslag til endringer i forskrift 
om kommunalt pasient- og brukerregister. 

 

Etter forslaget vil private virksomheter som yter tannhelsetjenester få en plikt til å sende inn 
helseopplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Plikten foreslås 
forskriftsfestet ved at det tas inn et nytt fjerde ledd i Forskrift om kommunalt pasient- og 
brukerregister § 3-1. Helsedirektoratet legger frem at det tas sikte på at forskriftsendringen 
skal gjelde fra og med 1. januar 2022. 

 

Helsedirektoratet skriver at KPR ble opprettet i 2017 for å gi kommunale og sentrale 
myndigheter et bedre grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre utdyper direktoratet at det i forarbeidene til 
lovgrunnlaget og forskriften for KPR ble behovet for å samle inn data fra private tilbydere av 
helsetjenester som ikke har driftsavtale med kommune eller fylkeskommune omtalt særskilt. 
I forbindelse med at hjemmelen for KPR ble tatt inn i helseregisterloven uttalte Stortingets 
helse- og omsorgskomité blant annet at den så det som formålstjenlig at KPR omfatter hele 
primærhelsefeltet da det også mangler kunnskap om tannhelsetjenesten for voksne, 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten og om helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel 
(Innst. 373 L (2015-2016)). 

 

Legeforeningen har vært kritiske til at det innsamles en betydelig mengde sensitive data som 
samles i ett stort register, uten pasientens samtykke og uten at pasienten har en generell 
reservasjonsadgang, se Legeforeningens høringsuttalelse vedrørende forskrift om kommunalt 
pasient- og brukerregister (KPR) 2017 her. Forslaget som nå sendes på høring innebærer en 
ytterligere utvidelse når det gjelder mengden opplysninger som innsamles til KPR. 

 

Vi legger i saken opp til et kortfattet høringssvar, hvor vi vil påpeke det prinsipielle for å 
markere forhold som gjennomgående har vært viktig for Legeforeningen. Dette knytter seg 
for det første til personvern. Legeforeningen vil også påpeke risikoen for betydelig økt 
tidsbruk for helsepersonell når deres dokumentasjonspraksis må endres som følge av krav om 
strukturerte data til styrings-, analyse og administrative formål. Vi ber om innspill dersom 
høringsinstansene har øvrige merknader til at private virksomheter som yter 
tannhelsetjenester pålegges en plikt til å innrapportere strukturerte data til KPR. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-om-kommunalt-pasient--og-brukerregister-kpr/id2525625/?uid=7e78fd6d-00a6-447a-b5d8-d74ebe21eaea
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Denne høringen skal behandles av Sentralstyret. 
 
Les mer på siden til Helsedirektoratet her. 
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  
1. november 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Marlene Havn Sæther 
Rådgiver helsepolitikk   
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