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Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven 

m.m.) 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 9. juli 2019. 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endring i helseregisterloven mm. Forslagene gjelder 

tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre til bruk i statistikk, 

helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap for å fremme 

helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester.  

Departementet foreslår følgende:  

• Lovregler for etablering av en nasjonal teknisk og organisatorisk løsning for 

tilgjengeliggjøring av helsedata (helseanalyseplattformen)  

• Det pseudonyme Reseptregisteret endres til et personidentifiserbart lovbestemt 

legemiddelregister  

• Lovfesting av samlede og enhetlige vilkår for tilgjengeliggjøring og sammenstilling av 

helseopplysninger fra helseregistre  

• Lovbestemmelse som legger til rette for at et begrenset sett med demografiske og 

sosioøkonomiske bakgrunnsopplysninger skal kunne gjøres tilgjengelig for 

helseregistre  

Helse- og omsorgsdepartementet mener endringene skal gi enklere og tryggere 

tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre. For å kunne 

utvikle bedre tjenester til gode for den enkelte, mener HOD det er viktig med et slikt 

oppdatert register. Enklere tilgang til helseopplysninger skal også̊ bidra til mer 

innovasjon og næringsutvikling, mer effektiv styring, bedre utnyttelse av allerede 

registrerte data og bedre administrasjon av tjenesten. Løsningene skal i tillegg gi mer 

effektiv registerforvaltning og bedre personvern.  

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken på arbeidsmøte 29. august 2019. Styret 

vedtok følgende uttalelse:  

 



Overordnet virker det fornuftig å samle data fra de nærmere 200 forskjellige medisinske 

kvalitetsregistrene, for å etablere en nasjonal infrastruktur og fellesløsning for helseanalyse. 

Hvis dette kan forenkle administreringen og byråkratiet rundt uthenting av data, vil det etter 

Ofs syn være positivt. Siden alle forvalterne som eksisterer i dag skal bestå, stiller Of likevel 

spørsmålet ved om endringene faktisk vil gi mindre byråkrati. Uavhengig av om endringene 

medfører mindre byråkrati eller ikke, er Of positiv til at prosessen forenkles hvis man bare 

trenger å sende søknad ett sted, og at dette også inkluderer REK.  

 

Det er usikkert om dette tiltaket vil bedre og tilrettelegge for mer klinisk forskning i 

sykehusene. I dag kan man i samarbeid med registrene hente ut data og statistikk uten kostnad. 

I dag må man kanskje gjennom flere søknadsprosesser enn man må etter de foreslåtte 

endringene, men samarbeidet og kjennskapen de som forvalter registrene har til materialet 

styrker ofte forskningen, heller enn å forringe den via økt tidsbruk. Det er for Of uklart om 

dette vil endres når man får en nasjonal forvaltning av dataene.  

 

Of vil også problematisere at direktoratets anbefaling er  

 

«å tilrettelegge for et offentlig og kommersielt økosystem for analysetjenester for å 

muliggjøre et rikere og rimeligere tjenestetilbud for brukere av helsedata.»  

 

Det følger videre av høringen at 

 

 «Private aktører innen næringsliv, innovasjon mv. skal kunne søke om helsedata på 

samme vilkår som offentlige aktører. Dette betyr for eksempel at et legemiddelfirma vil 

kunne søke om data fra plattformen til bruk i forskning ved utvikling av legemidler. 

Det at virksomheten også har et kommersielt formål og vil ha en økonomisk gevinst av 

analyseresultatene, skal ikke være til hinder for bruk av opplysningene.»  

 

Of ønsker å påpeke at dette er data og registre som er bygget opp, forvaltet og følges opp av 

ansatte i offentlige institusjoner. Det er stor jobb og et tilsvarende antall ressurser som brukes 

for å opprettholde og samle inn data.  I dag benytter de fleste seg av disse tjenestene som en 

del av klinisk forskning og av et samfunnsoppdrag. Hvis man skal ta seg betalt for disse 

tjenestene i fremtiden blir det neppe et rimeligere tjenestetilbud for de offentlige aktørene, 

mens det blir meget rimelig og lett tilgjengelig tilgang for private aktører som kan ha store 

kommersielle interesser knyttet til data som i noen tilfeller er unike i et globalt perspektiv.  

 

Direktoratet for e- helse har anslått investeringskostnader for helseanalyseplattformen til 540 

mill. kroner i perioden 2019 til 2022. Imidlertid ser man for seg en betydelig 

gevinstrealisering; i den samfunnsøkonomisk analysen av det anbefalte konseptet om å 

realisere helseanalyseplattformen som et analyseøkosystem, er gevinstrealiseringen anslått til 

7,5 milliarder kroner over 15 år. Analysen inkluderer prissatte virkninger av økt verdiskapning 

i helseindustrien, mer effektiv legemiddelutvikling, tidsbesparelser for forskere og 

registerforvaltere, og reduserte drifts- og investeringskostnader for helseregistre og forskning.  

OF mener som nevnt over at det er bekymringsfullt at man legger opp til - og i så stor grad 

vekt på - en kommersialisering av data innhentet av det offentlige i et tillitsforhold til 

pasientene.  

 

Det er videre foreslått å endre det pseudonyme reseptregisteret til et personidentifiserbart 

register. Departementet mener at de registrertes personvern ikke vil svekkes ved å endre fra et 

pseudonymt register til et direkte personidentifiserbart register.  



 

Departementet mener også at dette legemiddelregisteret ikke bør være basert på samtykke eller 

reservasjonsrett, noe som er uendret praksis fra i dag.  

 

Of mener dette er problematisk. Det er brukt mange ressurser i høringen på å rettferdiggjøre 

dette, men argumentasjonen anses likevel som lite tilfredsstillende, all den tid endringen fra et 

pseudonymt register til et personidentifiserbart register er en betydelig og omfattende endring 

for den enkelte pasient. 

 

Nåverdien av mer effektiv utvikling og oppfølging av legemidler er beregnet til 3,9 milliarder 

kroner over 15 år. En stor del av denne gevinsten forutsetter at legemiddeldata er tilgjengelige 

på̊ helseanalyseplattformen og at sammenstilling med andre data kan utføres enkelt og 

effektivt. Of mener at denne sammenstillingen ikke kan eller bør gjøres uten innhenting av 

samtykke eller at pasienten har mulighet for å reservere seg. Of stiller spørsmål ved om denne 

endringen kun er til for å forsvare den økonomiske gevinsten. 

 

Det har de siste årene vært noe nedgang i klinisk forskning utført av blant annet leger i 

sykehus, og Of mener det burde være et større fokus på å tilrettelegge for den typen forskning 

da det er uavhengig og i størst mulig grad objektiv forskning. Of mener det er uheldig at det i 

større grad legges opp til en kommersialisering, da dette kan forringe kvaliteten på studiene 

som kommer ved bruk av data samlet inn av det offentlige.  

 

Høringen gir stor plass til å beskrive tiltak som sørger for at personvernet er ivaretatt, og Of 

bestrider ikke hvor gode de elektroniske plattformene er/vil være eller i hvor stor grad man 

klarer å opprettholde dagens anonymisering. Imidlertid er de data som hentes inn under 

samtykke eller hvor det foreligger reservasjonsmulighet gitt under visse forutsetninger og i en 

allianse og i et tillitsforhold til den enkelte forvalter/helsepersonell. Her ønsker man å bruke 

data i en større og foreløpig uklar sammensetning, ved å sammenstille forskjellige registre. 

Dette bryter med intensjonen av det første gitte samtykket og kan være ødeleggende for det 

tillitsforholdet man er avhengig av i en behandler- eller forskningsrolle. Of mener dette er 

bekymringsfullt og må adresseres i større grad. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 

leder 

 


