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Høringsuttalelse – forskrift om virksomhetsovergripende 
behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap 
 
 
Norsk Psykologforening viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 16. 
desember 2011 med utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede 
helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap. 
 
Forslaget innebærer en tilrettelegging for etablering av felles journalsystemer for 
helsepersonell som arbeider i et formalisert arbeidsfellesskap, når dette er nødvendig for å 
administrere eller yte helsehjelp. I praksis vil dette innebære at hver pasient bare har en 
journal innen arbeidsfellesskapet, og at ulike helsepersonell tilknyttet fellesskapet har 
anledning til å føre opplysninger i samme journal.  
 
Norsk Psykologforening støtter departementets forslag og ser at tilgang til og etablering av 
virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap vil 
innebære en viktig kvalitetssikring av tilbudet til pasientene. I tillegg til privatpraktiserende 
psykologers ulike former for kontor- og arbeidsfellesskap, åpner departementets forslag også 
for at kommuner og tjenesteytere på vegne av kommuner kan oppfylle kravene til formaliserte 
arbeidsfellesskap. Norsk Psykologforening ser behovet for dette i lys av den pågående 
utviklingen i kommunale tjenester.  
 
Psykologforeningen er opptatt av en tydelig ansvarsplassering for de behandlingsrettede 
helseregistrene og støtter departementets forslag til to alternativer for plassering av 
databehandlingsansvar, enten hos kun én av virksomhetene, eller alternativt hos alle 
virksomhetene i fellesskapet. Videre er det svært viktig at det er tydelig og forutsigbart hva 
som skal skje med helseregisteret ved opphør av arbeidsfellesskapet. Dette er ivaretatt ved at 
plikten til å inngå skriftlig avtale om dette er forskriftsfestet, jf utkastets § 4 annet ledd. 
 
Forslaget innebærer imidlertid en viktig og vanskelig avveining av ulike pasientinteresser 
hvor pasientsikkerhet ved at helsepersonell sikres tilgang til pasientopplysninger må veies opp 
mot pasientenes behov for konfidensialitet. Begge hensyn er tungtveiende innenfor psykiske 
helsetjenester. Psykologforeningen har vurdert om det bør kreves uttrykkelig samtykke fra 
pasientene for at helsepersonell internt i det formaliserte arbeidsfellesskapet skal få tilgang til 
helseopplysninger i den virksomhetsovergripende journalen. Vi er enig med departementet i 
at det formaliserte arbeidsfellesskapet for pasienten vil fremstå som en enhet, og at det derfor 



vil synes naturlig at den som yter helsehjelp har tilgang til relevante og nødvendige 
opplysninger på samme måte som i en virksomhetsintern journal.  
 
Psykologforeningen er imidlertid ikke enig i at helselovgivningens krav om samtykke til 
helsehjelp (ved konkludent adferd) sammen med retten til å kunne reservere seg mot at 
opplysninger gis videre, gir pasientene tilstrekkelig personvern. Selv om helselovgivningens 
bestemmelser om taushetsplikt setter rammer for innsynsretten, vil forslaget innebære at en 
større gruppe helsepersonell gis adgang til informasjonen. Helseinformasjon om pasienter 
med psykiske lidelser kan være av sensitiv karakter, og etter vår oppfatning vil det ikke være 
tilstrekkelig med en reservasjonsrett. Etter Psykologforeningens vurdering bør det derfor 
stilles krav om uttrykkelig samtykke fra pasienten for at helseopplysninger skal gjøres 
tilgjengelig for annet helsepersonell i arbeidsfellesskapet.  
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