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Det vises til departementets brev 25.2.2016, hvor en evaluering av offentleglova er sendt på høring med 
frist 25.5.2016. I tillegg til å kommentere rapporten er høringsinstansene invitert til å komme med 
innspill om eventuelle behov for lov- og forskriftsendringer på området. 
 
Sykehuset Østfold vil benytte anledningen til å be departementet om å endre offentleglova slik at 
pasientjournaler ikke lenger kan anses som omfattet av offentlighetens innsynsrett. 
 
Som det fremgår av vedlagte saksdokumenter har VG nylig bedt om innsyn i pasientjournaldokumenter 
ved bl.a. Sykehuset Østfold. Sykehuset har avslått innsynskravet, med begrunnelse at innsynsretten ikke 
gjelder for dokumenter i pasientjournalsystemer/behandlingsrettede registre. 
 
At offentleglova skal kunne brukes for å gi allmenheten innsyn i pasientjournaler, er etter Sykehuset 
Østfold sin oppfatning noe ingen tenkte på da loven ble laget og senere revidert. Formålet med 
offentleglova er “å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje 
informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, 
tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg 
informasjon”. Dette formålet oppnås ikke ved at det gis innsyn i pasientjournaler. Pasientjournaler 
inneholder taushetsbelagte opplysninger, og en streng taushetsplikt er viktig for at pasienter skal kunne 
ha tillit til helsepersonell og helsetjenesten. Behandling av innsynskrav i pasientjournaler forutsetter bl.a. 
at administrativt personell både i helsetjenesten og hos klageinstansen, som er Helse- og 
omsorgsdepartementet, gis innsyn i pasientopplysninger. En slik behandling av pasientopplysninger er i 
strid med de regler og den tenkning som ellers gjelder på området. Dersom pasienter gjøres kjent med at 
administrativt ansatte som nevnt kan gjøres kjent med helseopplysninger om dem i forbindelse med en 
innsynssak etter offentleglova, vil vi kunne oppleve at pasienter enten unnlater å søke helsehjelp eller 
unnlater å gi all relevant informasjon om seg selv. Innsynsretten vil da i realiteten være en fare for 
pasientsikkerheten, og innsyn vil trolig svekke tilliten til det offentlige. 
 
Sykehusets mer inngående argumentasjon fremgår av vedlagte dokumenter. 
 
Sykehuset Østfold ber altså departementet om å rydde opp i dette vi anser som en mangel ved 
offentleglova. 
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