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Tillegg til tildelingsbrev nr. 4 - Digital Samhandling - anbefaling om
prinsipper for sentral- og lokal lagring
Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2022 og
oppdrag om Digital samhandling (TB2022-16). Departementet viser videre til pågående
arbeid med nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvar (NILAR/Pasientens prøvesvar)
der programmet har anbefalt en teknisk løsning som innebærer sentral lagring av kopi av
tilnærmet alle prøvesvar. Departementet vil våren 2022 starte arbeidet med å vurdere
eventuelle regelverksendringer for en slik løsning.
Helse- og omsorgssektoren er basert på en distribuert ansvarsmodell, hvor det er den
enkelte virksomheten som står ansvarlig for helsehjelpen som ytes og som må ivareta krav
bl.a. om taushetsplikt og forsvarlighet. Det er også den enkelte virksomheten som har ansvar
for å ha et forsvarlig journalsystem. Det innebærer at helseopplysninger i utgangspunktet er
lagret distribuert. På utvalgte områder er det i lov eller forskrift fattet beslutninger som avviker
fra dette prinsippet. Det gjelder nasjonale helseregistre, hvor helsepersonell har en
meldeplikt til helseregister, og helseregisteret står som ansvarlig for opplysningene. Det
gjelder også for enkelte samhandlingsløsninger, som e-resept og nasjonal kjernejournal.
Gjennom arbeidet med digital samhandling er det identifisert en rekke samhandlingsbehov
som skal løses framover. For å gjøre arbeidet med nasjonale e-helseløsninger mer
forutsigbart, ber departementet om at direktoratet anbefaler prinsipper for tilfeller hvor det er
nødvendig med sentral lagring av opplysninger, og når utgangspunktet med lagring lokalt i
egne IKT-systemer bør følges.
Videre bes direktoratet om å gjøre rede for juridiske, informasjonssikkerhetsmessige,
helsefaglige og arkitekturfaglige problemstillinger som gjør seg gjeldende ved utvikling av
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løsninger der det er nødvendig med sentral lagring av journalopplysninger (både kopi og
original). Dette omfatter en vurdering av personvernkonsekvenser, hvor sentral lagring av
data vurderes mot en alternativ desentralisert løsning. Redegjørelsen skal også omfatte
vurderinger relatert til dataansvar, dataminimering, innsyn, retting, sletting, logging av
tilgjengeliggjøring og kontroll av logg.
Arbeidet skal gjøres i samråd aktørene i sektoren. Videre skal arbeidet sees i sammenheng
med målbildet for digital samhandling, pågående arbeid med Felles kommunal journal og
Norsk helsenett SFs arbeid med nasjonale løsninger for digital samhandling i helse- og
omsorgssektoren. Departementet vil understreke at det ikke er tatt stilling til endelig
løsningsvalg av verken Felles kommunal journal eller fremtidige nasjonale løsninger som
eventuelt kan tilbys av Norsk helsenett SF. Departementet ber om at det gjøres en vurdering
av hvordan foreslåtte prinsipper vil påvirke løsningsvalg for pågående arbeid, og om dette lar
seg løse innen rammene av gjeldende rett.
Departementet gjør oppmerksom på at det i etterkant kan bli aktuelt med et
oppfølgingsoppdrag knyttet til forankring i sektoren.
Frist: 15. juni 2022
Med hilsen
Darléne Gjølstad
avdelingsdirektør
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