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Høring om 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. 

 

Allmennlegeforeningen vil påpeke at det reises viktige prinsipielle spørsmål i 

denne saken, som går langt ut over Allmennlegeforeningens virkeområde. Vi 

tar ikke mål av oss å gå inn i disse spørsmålene, men har noen kommentarer: 

 

Fastlegetjenesten er det leddet i helsetjenesten som får flest spørsmål fra 

innbyggerne, om innretningen av en rekke tjenestetilbud. Det er sannsynlig at 

tilgjengeliggjøring av helsedata også vil kunne generere spørsmål, som det vil 

kreve innsikt og kunnskap for å kunne besvare. Det vil være viktig at 

informasjonen til befolkningen er forståelig og lett å finne, slik at flest mulig 

klarer å orienteres seg og gjøre egne valg uten bistand fra fastlegene. Det 

hadde vært en åpenbar fordel om alle medisinske kvalitetsregistre var koblet 

opp mot Helsenorge.no. 

 

God datakvalitet og rask oppdatering av registrene er vesentlig, uavhengig 

av løsning. Det er et vedvarende problem at man belaster andre deler av 

helsetjenesten med innsamlings- og meldeansvar enn de delene av tjenesten 

som har direkte nytte av dataene. For å få god og hurtig innmelding er det 

tvingende nødvendig å tilrettelegge for minst mulig administrativt arbeid for 

melderen. Tjenesten må som et minimum ha en integrering mot EPJ-ene som 

tar med seg persondata og leverer tilbake det som skal journalføres hos 

melderen. For næringsdrivende leger må myndigheten besørge og finansiere 

nødvendig integrert funksjonalitet i de elektroniske pasientjournalene.  

 

Det er et velkjent, kunnskapsbasert faktum at meldinger til registre lettere skjer 

når det foreligger en fornuftig honorering av den tiden man legger ned. Det 

er vanskelig å forstå motviljen mot å etablere dette for næringsdrivende 
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leger.   

 

Ellers kan gjerne følgende avsnitt fra høringen om medisinske kvalitetsregistre 

gjentas, dersom det passer:  

 

«Fastlegene er i en særegen situasjon. Dersom det innføres meldeplikt for en 

rekke ulike registre, kan summen av oppgaver for fastlegen bli 

uoverkommelig. Det er svært viktig at dette hensyntas. Fastlegeordningen er 

allerede under stort press og Legeforeningen ser med bekymring på 

rekrutteringsproblemene i ordningen. Norsk primærhelsetjeneste er ikke 

dimensjonert for- eller inneholder infrastruktur som må til for å levere data til et 

stort antall registre» 

 
  

  

Vennlig hilsen 

  

 

Ivar Halvorsen 

nesteleder 


