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Høringsuttalelse Helsedatautvalget
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF mener det bør tilstrebes en løsning hvor de ulike
helseregistrene er bygget på samme lest, eventuelt samle mest mulig av helsedata slik at uttak av
data forenkles.
Samling av helsedata er viktig for styring og planlegging av helsetjenestene i arbeidet med
sammenstilling av statistikk, analysearbeid og dokumentasjon av kvalitet samt til bruk i forskning.
Landets ypperste kompetanse på databehandling og utvikling av datatjenester bør engasjeres for å
kunne etablere og drive framtidige registre på best og sikrest måte.
Vi ser positivt på arbeidet som pågår med revisjon av forskrifter og regelverk og håper dette kan
føre til smidigere og raskere saksgang slik at analyser som grunnlag for styring og forskning blir mer
dagsaktuell og oppdatert.

Et overordnet krav er likevel at personvernets ukrenkelighet skal stå fast.
Kap. 5 Forenklede regler for behandling av søknader om tilgang til helsedata.
Brukerutvalget støtter utvalgets forslag og ser dette som en forenkling som kan gi tilgang til
ferskere data. Det er en forutsetning at hensynet til personvernet opprettholdes. Brukerutvalget
mener imidlertid at det fortsatt vil være behov for en form for forhåndsgodkjenning av tilgang til
bruk av helsedata i forskningsøyemed.

Kap. 6 Én tilgangsforvalter.
Brukerutvalget støtter flertallets forslag men antar at det fram mot slik etablering må foretas enkelte
grundigere vurderinger med hensyn til funksjon, myndighet og plassering.

Kap. 7 En helseanalyseplattform som felles portal og tilgangstjeneste.
Brukerutvalget støtter flertallets forslag. Det vil være nyttig at én instans kan sammenstille helsedata
som gjøres tilgjengelig på én helseplattform. For å sikre personvernet må det gjøres et grundig
forarbeid for å sikre at persondata ikke kan komme på avveie.

Kap. 8 Tilgang til definerte demografiske og sosioøkonomiske data.
Brukerutvalget støtter forslaget og ser dette som en forenkling for å kunne øke kvaliteten på
forskning som kan gi bedre grunnlag for forbedring og styring av helsetjenestene.

Kap. 9 Bør databehandlingsansvaret for alle eller grupper av helsedatakilder
samles?
Brukerutvalget støtter tanken om at sentrale registre over tid kan slås sammen. Dette forutsetter et
videre grundig arbeid og utredning.
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse
Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse SørØst RHF.

Kap. 10 Økonomiske og administrative konsekvenser.
Brukerutvalget tar ikke stilling til disse spørsmålene, men vil gi uttrykk for at økonomi ikke bør
være en avgjørende hindring i arbeidet for å få fram grunnlag som kan forenkle og forbedre
kvaliteten i helsetjenestene.

Kap. 11 Mindretallet sine vurderinger
Brukerutvalget har stor forståelse for mindretallets vurderinger og mener disse bør danne grunnlag
for videre utredninger. Det bør likevel være slik at flertallet av utvalgets forslag kan initieres og
iverksettes parallelt med videre utredninger.
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