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:
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Høringssvar: Høring revidert EPJ standard del 2

Helsedirektoratet har sendt Norsk Sykepleierforbund et utkast til revidert EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, 
redigering, retting og sletting. Dette legger til rette for at det kravet om at alt som ble registrert i en elektronisk 
pasientjournal måtte skrives ut og arkiveres i en papirbasert journal frafaller. 

Høringsinstansene ber spesielt om å vurdere formuleringer i krav K7.180 og K7.188

NSF har følgende innspill 

K7.180: Høringsinstansene ber spesielt om å vurdere om formuleringen i krav K7.180 er tilstrekkelig, eller om det bør 
stilles krav om at EPJ-systemet ved enhver kontakt mellom en pasient og en virksomhet i helsevesenet skal gi varsel 
om at det må foretas en vurdering av om pasienten har mindreårige barn.

Teksten som skal vurderes: 
For hver enkelte faglig enhet innenfor virksomheten skal det være mulig å registrere at EPJ-systemet skal gi varsel i 
brukergrensesnittet om at det må foretas en vurdering av om pasienten har mindreårige barn.

Helsepersonell skal bidra til å dekke behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn av pasient 
med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, som følge av forelderens 
tilstand. 

I henhold til Helsedirektoratets hefte om Barn som pårørende skal pårørende begrepet tolkes vidt og uavhengig av 
formalisert omsorgssituasjon. Bestemmelsen omfatter således både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og 
fosterbarn. Heftet poengtere at mange barn har flere nære omsorgspersoner. Andre barn har ingen eller få 
omsorgspersoner utenom den forelderen som er syk. 

I dagens samfunn kan det være utfordrende og kompleks å finne informasjon om mindreårige barn er pårørende.  Noen 
av opplysninger vil for eksempel finnes i  kjernejournalen men den vil ikke nødvendigvis dekke behovet når det gjelder 
uformalisert omsorgssituasjoner. Det blir derfor viktig at dette kartlegges og varsles systematisk ved enhver kontakt 
mellom pasient og en virksomhet. 
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NSF mener at det bør stilles krav om at EPJ-systemet ved enhver kontakt mellom en pasient og en virksomhet i •
helsevesenet skal gi varsel om at det må foretas en vurdering av om pasienten har omsorg for mindreårige 
barn.  

K7.188
Sensitiv  opplysninger og helsehjelp om mindreåriges barn skal ikke ligge i foreldres pasientjournal. Opplysninger skal 
kun handle om spesifikke situasjoner og med begrenset informasjon om barnet. Det må også huskes på at det er behov 
for samtykke for barn over 16 år.   

NSF mener at feltet om nødvendig utfyllende opplysninger som fritekst om barnet skal begrenses, for eksempel •
ved å omtale andre omsorgspersoner

Konklusjon 
NSF mener at dette er et viktig arbeid som fremmer mindreårige barns rettigheter og omsorg.  

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Kathryn Mølstad
Fagsjef Rådgiver

Kopi: [Kopi her] 
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