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Høring – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov
Norsk Manuellterapeutforening takker for anledningen til avgi høringsuttalelse i saken.
NMF støtter at den gamle helseregisterloven deles opp i én lov som retter seg mot behandling
av opplysninger når det ytes helsehjelp (pasientjournalloven) og én lov mot helseregistre og
behandling av helseopplysninger (helseregisterloven). Oppdelingen er logisk ut fra at
formålene med lovene er ulike og krever ulike rettslige løsninger.
Pasientjournallov
Forslaget er i stor grad en videreføring av gjeldende rett. En viktig endring er dog at
pasientjournalloven åpner for mer fleksible løsninger for informasjonsdeling. Pasientene
mottar i dag ofte behandling fra ulike samarbeidende virksomheter, og de forventer at
virksomhetene samarbeider om diagnostikk, behandling og rehabilitering. Ulike virksomheter
kan med dette lovforslaget lage én felles journal dersom det inngås samarbeidsavtaler som
regulerer databehandlingsansvar og fordeling av oppgaver.
Lovforslag åpner for at helsepersonell som har behov for det, kan etablere og bruke felles
journal. Dette er et svært godt lovforslag som legger til rette for bedre samhandling.
Helseregisterloven
En viktig prinsipiell endring her er at nye sentrale personidentifiserbare helseregistre uten
samtykke fra de registrerte, skal kunne etableres ved forskrift fastsatt av Kongen i Statsråd. I
dag kreves det lovhjemmel for å etablere hvert enkelt register. Departementet begrunner
forslaget med at dette vil være enklere og raskere beslutningsprosesser ved etablering av nye
registre og at dagens system for etablering av registre er for statisk for helseforvaltningen og
fagmiljøenes behov.
NMF støtter forslaget da sentrale personidentifiserbare helseregistre er av stor betydning for å
bedre kvaliteten på pasientbehandling og legge til rette for forskning og kunnskapsutvikling.
Slike registre kan også bidra til å bedre administrasjon og styring av tjenester. Disse hensynene
er så tunge at det taler for at Kongen i Statsråd bør få slik fullmakt som foreslått.
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