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Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og
dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)
Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv.
(elektronisk dødsmelding)
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til lov- og forskriftsendringer
som legger til rette for at dødsfall og dødsårsak kan meldes elektronisk til henholdsvis
Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret.
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helsepersonelloven § 36 og forskriften
om dødsårsaksregisteret. Endringene skal legge til rette for at dødsfall og dødsårsak kan
meldes elektronisk til henholdsvis Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Det skal ikke
lenger være nødvendig å sende erklæring om dødsfall via kommunelegen på dødsstedet, slik
det gjøres i dag. Det foreslås ingen vesentlige endringer i hvilke opplysninger som skal
meldes.
 AF støtter dette
Det foreslås en plikt til å melde dødsfall elektronisk, men kun dersom legen har tilgang
til et datasystem som gjør dette mulig
Departementet mener pålegg om bruk av elektronisk løsning for melding om dødsårsak
er nødvendig for å sikre gode arbeidsprosesser, bedre kvalitet på meldingen, bedre
personvern og raskere gevinstrealisering ved et daglig oppdatert Folkeregister og
Dødsårsaksregister. En eventuell valgfrihet mellom elektronisk og papirbasert løsning vil
gi en lang overgangsperiode, færre besparelser for samfunnet og ulike prosesser hos
aktørene ved melding om dødsfall og dødsårsak, i følge departementet.
 AF er langt på vei enig i analysen, men mener ordlyden er upresis. For fastlegene vil det
ikke være aktuelt å ta i bruk en slik funksjonalitet dersom den finnes tilgjengelig i fra
legens EPJ-leverandør, men må betales for. Det er heller ikke akseptabelt at legenes årlige
IKT kostnader til ulike leverandører skal finansiere en slik myndighetsønsket funksjon.
For de fleste allmennleger er antall dødsmeldinger per år så lavt at man ikke ville ha
prioritert dette høyt på ønskelisten for nye EPJ-funksjoner. AF er av den oppfatning at
slike funksjoner, som utelukkende er ønsket fra ulike registre og myndigheter, og som er
lite nyttig i klinikken, bør ensidig finansieres -og breddes fullt ut av myndighetene.
 Plikten til elektronisk innmelding kan etter vår vurdering først iverksettes når
myndighetene fullt ut har utviklet og implementert løsningen i alle aktuelle EPJ.

Torgeir Hoff Skavøy
styremedlem
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