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Behandlet av Møtedato Saknr
1 Fylkeskommunalt råd for personer med
funksjonsnedsettelse

16.11.2021 50/21

2 Fylkeskommunalt eldreråd 17.11.2021 38/21
3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og
idrett

25.11.2021 102/21

Høringssvar - Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt
pasient- og brukerregister

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett har
behandlet saken i møte 25.11.2021 sak 102/21

Møtebehandling
Gunn Marit Helgesen (H) fremmet følgende forslag:
Det er viktig at pasientene får opplyst om at de kan bruke reservasjonsretten.

Kjersti Myro (Mdg) fremmet følgende forslag:
HKFTI ønsker en kostnadsfri tilgang til oppsummeringer og måltall for de aktørene som bidrar
(offentlige og private). Dette bør presiseres i lovteksten, da det per i dag er lagt opp til en
brukerfinansiert løsning for datautlevering.

HKFTI uttrykker en bekymring angående forskjeller i bruk av de elektroniske pasientjournal-
systemene, som igjen kan gi utfordringer med sterkt redusert datakvalitet. Vi foreslår at det bør
avsettes midler til et nasjonalt prosjekt for standardisering av journalføringen for de mest
aktuelle kliniske odontologiske prosedyrene, som undersøkelser, fyllingsterapi o.l.

Votering
Fylkesdirektørens innstilling med forslag fremmet av Helgesen (H) og Myro (Mdg) ble enstemmig
vedtatt
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Vedtak  
Vestfold og Telemark fylkeskommune stiller seg bak Helsedirektoratets forslag til endringer i 
Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR-forskriften). 
 
Det er viktig at pasientene får opplyst om at de kan bruke reservasjonsretten.  
Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett ønsker en kostnadsfri tilgang til 
oppsummeringer og måltall for de aktørene som bidrar (offentlige og private). Dette bør 
presiseres i lovteksten, da det per i dag er lagt opp til en brukerfinansiert løsning for 
datautlevering. 
 
Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett uttrykker en bekymring angående 
forskjeller i bruk av de elektroniske pasientjournal-systemene, som igjen kan gi utfordringer med 
sterkt redusert datakvalitet. Vi foreslår at det bør avsettes midler til et nasjonalt prosjekt for 
standardisering av journalføringen for de mest aktuelle kliniske odontologiske prosedyrene, som 
undersøkelser, fyllingsterapi o.l.  
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