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Høringssvar fra Apotekforeningen - forslag til forskrift om en
nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata
Apotekforeningen takker for muligheten til å gi innspill på høring av forskrift om en nasjonal
løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (helseanalyseplattformen og helsedataservice).
Apotekforeningen støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forenkle tilgang til data
fra helseregistre gjennom å etablere en nasjonal organisatorisk og teknisk løsning for
sammenstilling og tilgjengeliggjøring av helsedata fra helseregistre og demografiske og
sosioøkonomiske personopplysninger i Folkeregisteret og andre offentlige registre.
Apotekforeningen støtter videre departementets forslag om at ansvar for løsningen legges til
Direktoratet for e-helse.
Registre som omfattes
Apotekene rapporterer i dag blant annet opplysninger fra utleverte resept og rekvisisjoner til
Legemiddelregisteret. Slik vi leser forslaget endres ikke apotekenes meldeplikt til
Legemiddelregisteret, men opplysninger (dataprodukter) fra Legemiddelregistret skal kunne
tilgjengeliggjøres i helseanalyseplattformen jf. forslaget § 6. Apotekforeningen støtter
departementets forslag om at forskriften omfatter de lovbestemte helseregistrene, medisinske
kvalitetsregistre med nasjonal status, Helsearkivregisteret, Folkeregisteret og at de
befolkningsbaserte helseundersøkelsene som forvaltes av Folkehelseinstituttet inkluderes. Vi
forutsetter at det ikke gis tilgang til data fra for eksempel Legemiddelregisteret som for eksempel
kan identifisere enkeltapotek med tilhørende salgstall. Vi støtter forslaget om en stegvis
tilnærming. Departementet presiserer at bestemmelsen ikke gir hjemmel til å inkludere
opplysninger fra pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre. Forslaget får derfor
ikke konsekvenser for apotekenes felles pasientjournal, Eik som er etablert med hjemmel i
pasientjournalloven § 9.
Vedtaksmyndighet
Apotekforeningen støtter forslaget fra departementet om at Direktoratet for e-helse ikke får
vedtaksmyndighet for tilgjengeliggjøring av opplysninger fra andre registre enn de som omfattes
av § 6.
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Analyserom
I høringsnotatet beskriver departementet at Helseanalyseplattformen skal gjøre det enklere å få
tilgang til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av ulike helseregistre. Det
foreslås videre å gi Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice mulighet til å tilby egne
analysetjenester og legge til rette for at eksterne aktører skal kunne tilby analysetjenester på
plattformen. Apotekforeningen forstår forslaget dithen at det skal være mulig å ta med egne data
og analyseverktøy inn i analyserommet og koble med registerdata. Dette vil også kunne ha
nytteverdi for Apotekforeningen. Vi støtter derfor forslaget om at også private aktører som for
eksempel Apotekforeningen får mulighet for eget analyserom. Vi forutsetter imidlertid at
sikkerheten er ivaretatt for arbeid som gjøres i analyserom og at andre aktører inkl.
registerforvaltere og ansvarlig organisasjon for helseanalyseplattformen/helsedataservice ikke
kan tilegne seg tilgang til data fra dette.
Betaling
Departementet foreslår at Direktoratet for e-helse skal kunne kreve betaling for
tilgjengeliggjøring og andre tjenester basert på opplysninger direktoratet er dataansvarlig eller
databehandler for. Prisene for tjenestene kan fastsettes knyttet til standardiserte satser som
inkluderer Helsedataservices generelle kostnader knyttet til kvalitetssikring og tilrettelegging av
data, inkludert kostnader til drift og utvikling av Helseanalyseplattformen. Betalingen fastsettes
likt for offentlige og private mottakere av data for like tjenester. Apotekforeningen støtter
departementets forslag om at det er lik betaling uavhengig av om det er privat og offentlige
aktører som ønsker tilgang til helsedata. Apotekforeningen vil påpeke viktigheten av at betaling
for tilgang til helsedata ikke blir for kostbart, slik at høye kostnader ikke blir en terskel som
innebærer at aktører unngår å søke om tilgang til data.
Med vennlig hilsen
for APOTEKFORENINGEN

Anne-Lise Härter
direktør e-helse

Maren Krogh
seniorrådgiver e-helse

Side 2 av 2

