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Høring: Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemdene som
behandler helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende
innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 1. juli 2021, og takker for muligheten til å
komme med innspill til høringen. NSF har følgende konkrete innspill til endringsforslagene:
Endring av Helsepersonellnemnda:
1. Gjenoppnevning
Forslaget innebærer en endring av reglene fra kun mulighet til oppnevning i to perioder
til ubegrenset oppnevning. Det er i forslaget vektlagt at oppnevning skal skje basert på
både behovet for kontinuitet og fornyelse. Forutsatt at begge disse hensynene klart
kommer frem av departementets retningslinjer for oppnevning av (nye) medlemmer, så
støtter NSF dette forslaget.
2. Reduksjon av antall medlemmer fra 7 til 5
NSF har ingen innvendinger mot dette. Vi har merket oss diskusjonen om opprettelse av
en «pool» for å sikre tilgang til medlemmer med relevant helsefaglig bakgrunn. Vi ser at
dette kunne vært en mulig løsning, men vurderer i denne omgang at behov for særskilte
yrkesfaglige vurderinger også kan avhjelpes gjennom innhenting av en sakkyndig
vurdering.
3. Delegering
Forslaget innebærer, etter det NSF kan se, en tilsynelatende ubegrenset adgang for
nemnda til å delegere avgjørelsesmyndigheten til sekretariatet. Det er for NSF ikke klart
i hvilke tilfeller en slik hjemmel først og fremst tenkes benyttet. Etter vår vurdering bør en
slik delegeringsadgang kun gis i særskilt angitte tilfeller, enten direkte i loven eller i
forskrift.
Utvidet adgang til innhenting av opplysninger for Norsk pasientskadeerstatning og
Pasientskadenemnda:
NSF er sterkt kritiske til at NPE og PN får lovhjemmel til å innhente pasientjournaler uten hensyn
til taushetsplikten.
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Det er tungtveiende hensyn som taler imot å gi NPE og PN slik hjemmel. Disse hensyn er
bakgrunnen for at journaler og andre svært sensitive opplysninger er omfattet av bevisforbudet i
tvisteloven.
Det er avgjørende for forholdet mellom pasient og behandler at pasienten kan stole på at
opplysningene kun benyttes i behandlingsøyemed, men mindre det gis uttrykkelig samtykke til at
opplysningene sendes videre.
Skadelidtes behov for integritet må veie tyngre enn praktiske effektiviseringshensyn for det
offentlige, her representert ved NPE og PN. For skadelidte er NPE og PN som et ordinært
forsikringsselskap og saksbehandlingen tilsvarende. Det er ingen grunn til at NPE og PN skal ha
videre fullmakter til å innhente fullmakter enn et forsikringsselskap.
Det kan ikke være slik som departementet foreslår, at skadelidte bare kan la være å søke om
pasientskadeerstatning hvis vedkommende ikke ønsker at NPE eller PN skal innhente journaler.
Det vil frata pasienter rettmessig erstatning etter påført skade. Det kan være aktverdige grunner
til at skadelidte ikke ønsker å fremlegge journaler. Det kan være sensitive helseopplysninger
som ikke er relevante for skadesaken, eller personopplysninger knyttet til familiemedlemmer o.l.
Det er heller ikke praktisk mulig, slik departementet beskriver, at NPE og PN kun skal innhente
nødvendige opplysninger. Hvilke opplysninger som er relevante for saken kjenner man ikke
nødvendigvis til før man ser hva som står i journalen. Det innhentes derfor i praksis komplett
fastlegejournal i tillegg til mer «spissede» journaler mer knyttet til den aktuelle skaden. Oftest ber
NPE/PN om journaler også for noen år forut for skadehendelsen.
Det er skadelidte som må sannsynliggjøre at det foreligger pasientskade. I saker der skadelidte
ikke gir fullmakt til å innhente journaler, må tilfellet vurderes i henhold til alminnelige
bevisvurderingsregler. Det vil ofte være vanskeligere for skadelidte å bevise årsakssammenheng
i slike tilfeller, men det må være opp til skadelidte å bestemme om journalene skal fremlegges
eller ikke.

Med vennlig hilsen

Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder
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