
[Klikk her og skriv inn mottaker] 

Vår saksbehandler:

Vår ref.:

Merete Lyngstad
1112025 (2019_00766)

Vår dato:

Deres ref.:
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24.06.2019
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Høringssvar: Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c Enklere tilgang til helseopplysninger for 
kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring
Vi viser til mottatt høring om ovennevnte. Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget til endringer i 
helsepersonelloven § 29 c som skal gi enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen 
læring. 

Departementet ber høringsinstansene ta stilling til om det er behov for ytterligere krav til dokumentasjon knyttet til 
tilgjengeliggjøring av opplysningene, og om det bør lovfestes at det skal fremgå at annet helsepersonell er gitt 
helseopplysninger. Til det første spørsmålet mener NSF at det må være dokumentert i journalen om pasienten 
motsetter seg tilgjengeliggjøring av opplysningene, slik at dette er tydelig for den som eventuelt ønsker å tilegne seg 
opplysninger for de nevnte formål. Det må også sikres at pasienter er godt informert om muligheten til å motsette seg 
innsyn. Til det andre spørsmålet mener NSF at det må lovfestes at dersom helsepersonell ikke selv kan gjøre oppslag i 
journalen, men må anmode om å få utlevert opplysningene, så må det dokumenteres i journalen. Følgende 
opplysninger må dokumenteres:

Hvilke opplysninger som er utlevert og når•
Hvilket formål de er utlevert for•
Til hvem og hvilken virksomhet opplysningene er utlevert til•
Hvem som har utlevert opplysningene•

Dette er viktig for at pasienter skal ha mulighet til å være orientert om innsynet i journalen.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder Fagsjef
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