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Det vises til brev av 31. mai 2011 til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende svikt i 
pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler i spesialisthelse
tjenesten. 

Departementet har på bakgrunn av dette i brev av 23. juni 2011 bedt de regionale helse
foretakene redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å avdekke og forebygge svikt i 
de pasientadministrative systemene og elektroniske pasientjournaler, både pl helse
foretaksnivå og regionalt helseforetaksnivl. I tillegg har departementet i samme brev 
bedt om innspill på hvilke tiltak som bør iverksettes på nasjonalt nivå. Det vises for 
øvrig til vedlagt kopi av dette brevet 

Helse- og omsorgsdepartementet bar organisert et prosjekt som særlig skal wrdere 
hvordan de alvorlige forholdene som Statens helsetilsyn påpeker i brev av 31. mai 2011 
bør følges opp. Departementet har merket seg at tilsynet wrderer at opplæringen av 
helsepersonell er maDielfull både når det gjelder bruk av pasientadministrative 
systemer og interne rutiner. I denne forbindelse orienterer departementet om at det i 
dag er fastsatt en ny forskrift som skal sørge for økt informasjonssikkerhet rundt 
elektroniske pasientjournaler (helseinformasjonssikkerhetsforskriften). Denne følger 
vedlagt Forskriften stiller blant annet krav til at alle som gis autorisasjon for tilgang til 
helseopplysninger får opplæring og informasjon om bruken av systemet 

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at departementet wrderer tiltak for A styrke 
dialogen med leverandørene av elektroniske pasientjournaler og pasientadministrative 
systemer. 
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Helse- og omsorgsdepartementet ber om et møte med Statens helsetilsyn for A få en 
nærmere redegjørelse for tilsynets vurdering av de forhold som tas opp i ovennevnte 
brev og aktuelle tilliggende problemstillinger i helse- og omsorgstjenesten generelt. 
På bakgrunn av de erfaringer tilsynet har, vil departementet be om en nærmere 
utdyping av de påpekte forhold, og da særlig der tilsynet ser at det bør iversettes tiltak 
på nasjonalt nivå. Møtet vil bli avholdt den 15. september kl. 12.00 i dePartementets 
lokaler. Det er satt av to timer til møtet 

Vi ber om at det innen 9. september gis tilbakemelding til randi.lilletvedt@hod.dep.no 
om hvem som møter fra tilsynet. 

Med vennlig hilsen 

,,']~~ 
Ahne Kari Ilmde Hasle 
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