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Høringssvar: Høring av rapport fra Helsedatautvalget 

Vi viser til mottatt høring av rapport fra Helsedatautvalget. Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter hovedtrekkene i 
utvalgets forslag til et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata. Forutsetningen for dette må imidlertid være 
at personvernet til de registrerte er ivaretatt i alle ledd, og at nødvendig informasjon er tilgjengelig for at innbyggerne 
skal kunne ivareta sitt samtykke.

Helsedata defineres nokså vidt i utvalgets rapport. Det presiseres likevel et skille mellom data brukt direkte i 
pasientbehandling og administrasjon (primærbruk), og data brukt til styringsformål, forskning og kunnskapsutvikling, og 
som finnes i helseregistre, kvalitetsregistre og befolkningsbaserte helseundersøkelser. Rapporten avgrenses til det 
siste.

Dagens system er unødvendig tungt å forholde seg både når det gjelder søknader om tilgang til registre, koblinger 
mellom registre og tekniske løsninger for tilgjengeliggjøring av data fra registrene. Dette både fordyrer og forsinker 
forskningen. I ytterste konsekvens har i noen tilfeller godt designete forskningsprosjekter ikke blitt gjennomført slik det 
opprinnelig var tenkt. NSF har hatt henvendelser fra medlemmer om utfordringene med dagens system, og mener på 
bakgrunn av dette at utfordringene er godt beskrevet. Det anses ikke behov for ytterligere tilføyelser til utfordringsbildet. 
I det følgende blir utvalgets forslag vurdert nærmere:

Utvalget foreslår at «ordningen med Datatilsynets konsesjon ikke bør videreføres som personvernrettslige krav for •
å behandle helseopplysninger», samt å «oppheve kravet om REKs forhåndsgodkjenning som et nødvendig 
grunnlag for å behandle helseopplysninger i medisinsk og helsefaglige prosjekter». Det er tydeliggjort i 
høringsnotatet at dette kun gjelder data fra helseregistre. NSF støtter forslaget fra Helsedatautvalget. Det er et 
åpenbart behov for å forenkle regelverket. Imidlertid for å sikre at en vurdering av personvernet blir gjort, 
foreslår NSF at det alltid skal gjøres en risikovurdering i samråd med personvernombudet. I de tilfeller risiko 
for personvern vurderes som høyt, bør det gjøres en forhåndsdrøfting med Datatilsynet. På samme vis bør 
det gjøres forhåndsvurderinger i tilfeller der forskningsetiske forhold vurderes særlig risikofylte. I slike tilfeller 
bør REK være den rette instans for å gjøre en slik vurdering. 

NSF støtter at det bør opprettes en bransjenorm som kan bidra til god oversikt over regelverket og krav til rutiner •
som kan bidra til å overholde regelverket samt forskningsetiske forhold. 

Utvalget er samstemt i sitt forslag til å samle myndigheten til å gi dispensasjon fra taushetsplikten samles hos en •
aktør, og at dette skal skje hos en «tilgangsforvalter». Det påpekes at dette vil forenkle saksgangen og at 
behandlingen av søknader kan skje hos en kvalifisert og kompetent aktør. NSF støtter dette forslaget.  

Én tilgangsforvalter foreslås for å ivareta tilgang til helsedata. Tilgangsforvalteren skal «behandle søknader om •
tilgang og gi tilgang til data». NSF støtter utvalgets vurdering om at dette kan bidra til å gi bedre veiledning og 
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service relatert til oppgavene som er skissert i rapporten, herunder veiledning i søknadsprosessen, 
tilgjengeliggjøring av informasjon om innholdet og kvaliteten i registrene, og kurs og kompetansehevende 
tiltak. Dette kan også bidra til økt bruk av dataene til ulike forskningsformål og dermed økt kunnskapsutvikling. 

Det nevnes også at det skal være mulig å gjøre eksplorative undesøkelser av dataene basert på en løst formulert •
søknad. NSF mener at dette ikke er tilstrekkelig opplyst i rapporten, og at det derfor må utredes nærmere.

Forholdet mellom tilgangsforvalteren og de databehandlingsansvarlige drøftes av utvalget, og det foreslås to •
måter å organisere dette på. Enten ved at tilgangsforvalteren behandler søknader og gir tilgang til dataene på 
vegne av databehandlingsansvarlige gjennom databehandleravtaler, eller ved at tilgangsforvalteren får 
myndighet til å behandle søknader og gi tilgang til dataene gjennom en forskrift. NSF er enig med utvalget at 
dette krever ytterligere utredninger, og tar ikke stilling til forslagene på nåværende tidspunkt.

Det foreslås at «tilgangsforvalteren legges inn under et eksisterende forvaltningsorgan eller statsforetak, eller •
opprettes som et nytt statsforetak». NSF tar ikke stilling til hvor tilgangsforvalteren bør legges på nåværende 
tidspunkt. NSF støtter forslaget om at det bør opprettes et fagråd for sikre god forvaltning, drift og utvikling av 
en mulig helseanalyseplattform.

Det foreslås at det etableres en helseanalyseplattform som felles portal og tilgangstjeneste. Dette er pr. i dag •
under utredning og planlegging av helsedataprogrammet i regi av Direktoratet for e-helse. NSF støtter en slik 
utredning og planlegging.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari E. Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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