Yrkesforeningene
Deres ref.:

Vår ref.:

11/4913

Dato:

05.12.2011

Helseinformasjonssikkerhetsforskriften
Det er fastsatt en ny forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til
behandlingsrettede helseregistre (”helseinformasjonssikkerhetsforskriften”).
Forskriften var på høring våren 2010, og Legeforeningen utarbeidet den gangen et
høringssvar som er tilgjengelig på våre nettsider (under ”Organisasjon og politikk” –
”høringsuttalelser 2010” –”Høring - Informasjonssikkerhet – Helseregistre, 23.09.2010”).
Departementet har hensyntatt mange av de innspill som ble gitt i høringsrunden, og den
vedtatte forskriften er i stor grad revidert i forhold til høringsutkastet. Merknadene som var
utarbeidet til forslaget, er således ikke lenger aktuelle. Vi er kjent med at departementet
fortsatt arbeider med å lage merknader til den vedtatte forskriften, men disse er neppe ferdige
med det aller første.
Departementet har bedt leverandører og helsevirksomheter i helse- og omsorgssektoren om å
bli orientert dersom det er særlige vilkår som forhindrer iverksettelse av forskriften fra juli
2012.
Basert på den kunnskap Legeforeningens sekretariatet har om saken ville ethvert EPJ system
anses i strid med forskriften og således være ulovlige, dersom forskriften skulle tre i kraft i
dag. Sekretariatet har vært i kontakt med departementet i saken, som er vel kjent med at det
foreligger store utfordringer i forhold til aktørenes muligheter for å etterleve forskriften dette gjelder særlig leverandørsiden.
Legeforeningen bør sende et brev til departementet der vi peker på de vesentligste
utfordringene ved forskriften, for legene. Vi ber på denne bakgrunn om kommentarer til
forskriften, spesielt på forhold dere ser som måtte være til hinder for iverksettelse av
forskriften fra juli neste år.
Innspillene bes sendt til aadel.heilemann@legeforeningen.no, merket med saks nr 11/4913.
Vi ber om å motta innspill innen 15. januar 2012.
Med hilsen
Den norske legeforening

Lars Duvaland
fagsjef

Aadel Heilemann
rådgiver
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