
Helse og omsorgsdepartementet

Vår saksbehandler:

Vår ref.:

Merete Lyngstad
1042626 (2018_00432)

Vår dato:

Deres ref.:

Medlemsnr.:

19.06.2018
[Deres ref. her] 
[Medlemsnr. her] 

Høringssvar: Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal

Viser til mottatt høring om ovennevnte. Pasientjournalen er et viktig verktøy  for helsepersonell i  utøvelsen av 
helsehjelp til pasienter. Pasientjournalen fungerer som et informasjonsnav og samarbeidsverktøy mellom 
helsepersonell, og er helt nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp og helsetjenester av god kvalitet. Norsk 
sykepleierforbund (NSF) har følgende kommentarer til forslaget:

NSF mener at begrepet dataansvarlig må defineres tydelig i forskriften. Dataansvarlig er nevnt i flere paragrafer, •
§§ 5 og 7, men det er først i paragraf 9 definisjon og beskrivelse av rollen fremkommer. Det beskrives heller 
ikke krav til kompetanse for å inneha rollen.

Databehandler er omtalt i departementets vurdering kap. 3.4 uten at dette er tatt videre i forskriften.•
Journalansvarligrollen er foreslått tatt vekk. Begrunnelsen er at denne rollen eksisterte ut i fra behovet om «å •

rydde» i svære omfangsrike papirjournaler, og at dette behovet ikke er der lenger. I følge dagens forskrift 
påhviler det journalansvarlig å ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i journalen, ha et 
koordineringsansvar, samt ta stilling til opplysningenes relevans og evt. redigere innholdet i samarbeid med 
den som har registrert opplysningene. I tillegg skal journalansvarlig ta stilling til retting og sletting i journalen, 
samt innsyn, utlevering og forsvarlig avslutning av journal. Pr. i dag består de elektroniske pasientjournalene 
av mye ustrukturert fritekst som det er vanskelig å orientere seg i. Dette er belyst i det nasjonale prosjektet 
«Én innbygger – én journal». Mange kaller dette for at «det satt strøm på papirjournalen». I fremtiden vil det 
bli større bruk av felles elektroniske pasientjournalsystemer på tvers av virksomheter og nivåer. 
Pasientjournalen vil dermed inneholde svært mye opplysninger. Det kan også føre til dårlig oversikt, og 
behovet for «å rydde» kan bli større og ikke mindre. Dette er ikke belyst i særlig grad i departementets 
vurderinger. Heller ikke hvordan oppgavene journalansvarlig i dag innehar skal ivaretas i fremtiden, også på 
tvers av virksomheter, er ikke i tilstrekkelig grad belyst. NSF mener derfor at behovet for journalansvarlig eller 
en lignende funksjon må utredes mer, og vurderes tatt inn i forskriften igjen. 

NSF mener at det alternative detaljerte forslaget til forskriftstekst skal benyttes slik at det ikke skal være tvil om •
hvilke krav det er til dokumentasjon av helsehjelp. Dette er viktig særlig med tanke på at helsehjelpen skal 
kunne kontrolleres i ettertid, og den særdeles viktige funksjonen pasientjournalen har for samarbeid og 
samhandling mellom helsepersonell. 

Det bør fortsatt stilles krav til at pasientjournalen fortrinnsvis skal føres på norsk, og at nedtegnelsene skal •
signeres og dateres. Dette ser ut til å være tatt ut av forslaget til ny forskrift, jf. § 4.
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Utviklingen går i retning av mer felles elektroniske pasientjournalsystemer og informasjonsdeling mellom •
virksomheter. Det betyr at det blir svært mye informasjon for det enkelte helsepersonell å forholde seg til. Det 
som gjelder mens en pasient er innlagt på sykehus er nødvendigvis ikke like relevant når pasienten skrives ut 
til hjemmet med tjenester fra kommunen. Dette kan gjøre det utfordrende for helsepersonell fra ulike deler av 
helsetjenesten å få oversikt over pasientenes behov og videre oppfølging som angår det en selv skal følge 
opp. Dette er belyst i forskning internasjonalt. I tillegg til kravene som er listet opp § 5 i det alternative utkastet 
til forskrift bør det derfor stilles krav om at det skal finnes et sammendrag av helsehjelpen, slik at det er lett for 
samarbeidende helsepersonell å få oversikt over hva som har skjedd og hva som er planlagt skal skje videre.

Departementet bruker begrepet medisinske opplysninger under kliniske opplysninger, pkt. 1, hhv. § 5 i den •
alternative forskriften og § 3 i den foreslåtte forskriften. NSF mener at begrepet helseopplysninger og 
helsehjelp heller skal benyttes. Helseopplysninger favner bredere og ivaretar alle fagområder som er viktige 
for helsehjelp. Helsehjelp er tydelig definert i Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 c og omfatter handlinger 
som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og 
omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell.

I forskriften under kliniske opplysninger i begge forskriftsutkastene bør også pasientens ressurser og •
helsefremmende egenskaper inkluderes. Dette vil gi større fokus på å styrke pasientens muligheter til 
medvirkning i helsehjelpen, og til å ivareta egen helse. 

Opplysninger om legemiddelbehandling, forordninger og administrasjon er særlig viktig, da det på dette feltet skjer •
mange feil og utilsiktede hendelser. I forskriften under kliniske opplysninger, pkt. 3 om legemidler i § 5 i den 
alternative forskriften, bør det stå samstemt legemiddelliste, slik at det sikres at opplysningene er så korrekte 
som mulige. I den foreslåtte forskriften er ikke punktet om legemidler utdypet i det hele tatt. NSF mener at 
dersom denne forskriften foreslås vedtatt, må dette området utdypes også her.

I § 6 i den alternative forskriften er overskriften mangelfull da innholdet også dreier seg om utveksling av •
informasjon mellom helsepersonell. I tillegg til de nevnte eksempler kan eksempler her også være 
utskrivingsrapport, melding om utskrivingsklar pasient, digital dialog mellom helsepersonell mv.

I dag legges det opp til pasienter skal kunne benytte seg av digital dialog med helsepersonell, og at pasienter i •
større grad skal ha digital tilgang til egen journal. I den sammenheng mener NSF at det også bør vurderes 
hvorvidt pasienter skal ha mulighet til å skrive i egne felter i egen journal slik de har mulighet til i 
kjernejournalen. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Jarle Grumstad
Forbundsleder Fagsjef (konst.)

Kopi: [Kopi her] 
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