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Høringssvar om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til
beste for pasienter og brukere
Viser til mottatt høring om endringer i pasientjournalloven mv- nasjonal samhandling til beste for
pasienter og brukere. Vi oppfatter dette som et godt og gjennomarbeidet dokument, hvor det
også skjeles til personvernet i betryggende grad.
Norsk Sykepleierforbund ser bedre informasjonsutveksling mellom tjenestetilbydere både innad
og mellom organisasjoner som en absolutt nødvendighet for å kunne tilby helhetlige og bedre
koordinerte tjenester av høy kvalitet til pasienter og brukere. For å sikre dette er det nødvendig
med interoperabilitet på flere nivå. Vi ser derfor endringsforslaget mht datainfrastruktur som en
forutsetning for å skape juridisk interoperabilitet, som igjen må være på plass for at teknisk og
organisatorisk interoperabilitet skal kunne realiseres. Endringene som foreslås med hensyn til
etablering av datainfrastruktur støttes derfor.
NSF ser det også som en forbedring av praksis at det kan testes på reelle data i store ITprosjekt. Bruk av syntetiske data kan ikke gi den nødvendige kompleksitet for testsituasjoner
som er nødvendig for å kvalitetssikre systemer før produksjonssetting i helsetjenesten.
Avdekking av alvorlige feil, spesielt for ytelse, forutsetter komplekse, store mengder data og det
er ikke mulig å framstille dette syntetisk.
Automatisering av saksbehandling som er lite inngripende ser vi som en mulig gevinst av digitale
prosesser, hvor effektivitet kan komme innbyggerne til gode. Forutsetningen er klare
ankemuligheter, hvilket vi opplever at høringsnotatet beskriver godt og dekkende.
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