Høringssvarskjema: Nasjonal e-helsestrategi for helse- og
omsorgssektoren
Det vedlagte høringsdokumentet oppsummerer fire tema som vi ønsker tilbakemelding på:
•
•
•
•

Strategiens rolle
Visjon, overordnende mål og målgrupper
Fem prioriterte strategiske mål med målindikatorer
Strategisk styring og oppfølging av strategien

Der høringsinstansen har innspill, er det ønskelig med begrunnelse og eventuelt forslag til endringer.
Merk skjemaet med «Saksnummer 22/414», lagre som PDF og send på e-post til
postmottak@ehelse.no
Frist: 01.10.2022
Kryss av for type organisasjon/virksomhet:
☒Statlig etat, ombud eller fagråd
☐Fylkeskommune/Statsforvalteren
☐Kommune/KS
☐RHF/Helseforetak
☐Fag- og interesseorganisasjoner
☐Pasient- og brukerorganisasjon
☐Forskning- og utdanningsorganisasjon
☐Privatperson
☐Privat virksomhet/næringsliv
☐Annen enn nevnt ovenfor
Kontaktinformasjon
Navn på virksomheten (statlig etat, kommune, privatperson osv.): Datatilsynet
Kontaktperson: Siri Aasness
E-postadresse: siri.aasness@datatilsynet.no

1) Kan dere stille dere bak de fem strategiske målene, gitt strategiens rolle for å skape en
felles langsiktig og forutsigbar retning for digitalisering på tvers av aktørene i helse- og
omsorgssektoren?
☒ Ja, utdyp gjerne

☐ Nei, utdyp gjerne

☒ Vet ikke, utdyp gjerne

Datatilsynet er positive til en nasjonal e-helsestrategi. Vi støtter en felles langsiktig og forutsigbar retning
for digitalisering på tvers av aktørene i helse- og omsorgssektoren. Vi støtter felles, gjennomarbeidede og
robuste systemer, i stedet for fragmenterte løsninger som har utfordringer med å samsnakke. Tekniske
løsninger kan både bedre og utfordre personvernet. For å oppnå de strategiske målene, må fokuset på
personvern være med fra start. Datatilsynet er spent på hvordan de omtalte løsningene tar sikte på å sikre
et godt personvern. Vi ser særlige utfordringer i forhold til konfidensialitet, at opplysningene er korrekte til
de formål de skal brukes til og hvordan man skal sikre fullgode fullmaktsløsninger til alle brukergrupper.
Datatilsynet vil fremheve at god personopplysningssikkerhet er en forutsetning for god pasientsikkerhet. Vi
antar at krav til innebygget personvern og krav til personopplysningssikkerhet, jf. personvernforordningen
artikkel 25 og 32, ivaretas på en god måte.
2) Har dere tilbakemelding på de fem strategiske målene med målindikatorer?
Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse
Datatilsynet er positive til gode medvirkningsmuligheter. Personvern handler om retten til kontroll over
egne opplysninger. Personvernforordningen artikkel 12 stiller en rekke krav til informasjon og
kommunikasjon. I dagens samfunn er det flere som, av ulike grunner, ikke er digitale. Det kan blant annet
være tekniske kunnskaper, sikkerhetsmessige årsaker, alder, psykisk eller fysisk helse. Økt digital
medvirkning vil kunne medføre økt utenforskap for de som ikke er digitale. Det er viktig at disse gruppene
ikke mister sine rettigheter. Å være digital må ikke være en forutsetning for å ivareta egen helse. Vi støtter
gode fullmaktsløsninger, men det er også viktig at den enkelte har et reelt valg om å ta i bruk
fullmaktsløsninger. Det eksisterer fullmaktsløsninger på Helsenorge i dag. Datatilsynet ser at disse
fullmaktsløsningene har et forbedringspotensial. Det er en utfordring både for personvernet og andre
menneskerettigheter dersom man er avhengig av å være digital eller trygg på egne pårørende for å få gode
helsetjenester.
Mål 2: Enklere arbeidshverdag
Datatilsynet er positive til gode digitale løsninger som bedrer helsepersonells arbeidshverdag. Gode
digitale løsninger må baseres på prinsipper om innebygd personvern og god kunnskap om de enkelte
brukergruppene. Datatilsynet ser frem til å høre mer om de ulike løsningene og en grundigere
gjennomgang av risikobildet. Vi stiller oss til disposisjon for diskusjon.
Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring
Datatilsynet er positive til at beslutninger tas basert på data. Det stiller samtidig strenge krav til at dataene
er riktige og oppdaterte. Det vil være særlige utfordringer rundt vurdering av prinsippet om
formålsbegrensing og dataminimering. Det rettslige grunnlaget (lovligheten) vil kunne være ulik for de
ulike formålene som dataene skal benyttes til. Datatilsynet skal rådføres ved utarbeiding av forslag til
lovendring, jf. personvernforordningen artikkel 36 nr. 4. Datatilsynet er også positive til at den nasjonale ehelsestrategien samarbeider internasjonalt, særlig med fokus på EHDS. I dette arbeidet er det blant annet
viktig at begrepsbruken i Norge, GDPR og EHDS er den samme, f.eks. når det gjelder pseudonyme og

anonyme opplysninger.
Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling
Datatilsynet er positive til riktig og effektiv bruk av data. Både integritet, tilgjengelighet, konfidensialitet og
robusthet er viktig for å ivareta et godt personvern. Datatilsynet ser et behov for å belyse viktigheten av
konfidensialitet og den reelle frivilligheten ved å dele data ved utviklingen av løsningene som er omtalt.
Datatilsynet er også interessert i hvordan man ser for seg at behandlingsansvaret vil fordeles. Vi ønsker
også gjerne å høre nærmere om de ulike samhandlingsverktøyene som skal utvikles i tråd med strategien.
For eksempel rundt deling av data, felles dataansvar og kjernejournal.
Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
3) Har dere tilbakemeldinger på prosessen for hvordan strategien skal følges opp?
Datatilsynet har kommet med noen tilbakemeldinger under de ulike målene på hva som bør huskes på i
forbindelse med oppfølging av strategien. Vi vil kunne stille som samtalepartner ved behov. Vi minner også
om at det kan foreligge krav om forhåndsdrøftinger med Datatilsynet for ulike deler av oppfølgingen, jf.
personvernforordningen artikkel 36.
4) Andre innspill og tilbakemeldinger?

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

