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LHL har gjennomgått ovennevnte høringsnotat og har følgende synspunkter: 

 

LHL støtter at begrepet "koordinator" endres til "kontaktperson". LHL er enig i at dette er et 

begrep som gjør det enklere for pasienten å forstå hva ordningen innebærer. Det vil kunne 

bidra til at flere pasienter ber om å få en person som kan hjelpe de med å samordne deres  

tjenestetilbud. LHL mener det er riktig å videreføre at det kun er de med behov for komplekse 

eller langvarige koordinerte tiltak som har krav på å få oppnevnt kontaktperson. Det er denne 

gruppen som særlig har behov for en kontaktperson.  

 

LHL støtter at kontaktpersonen ikke som hovedregel må være lege. Erfaringen med 

pasientansvarlig lege, som gjaldt for alle pasienter, var at nesten ingen fikk dette oppnevnt. 

Også etter endringen til koordinator og at denne som hovedregel skal være lege, er det 

påfallende få som får oppnevnt koordinator. LHL antar at dette har flere årsaker, men en kan 

være kravet om at koordinator som hovedregel skal være lege. LHL mener at i mange tilfeller 

kan også annet helsepersonell enn leger ivareta rollen som kontaktperson på en god måte. 

LHL tror også dette vil medføre at flere vil få oppnevnt kontaktperson.  

 

LHL er skeptisk til forslaget om at koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten ikke lenger 

skal ha ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Blir det opp til det 

enkelte helseforetak å selv stå for disse oppgavene, kan det utvikle seg ulik praksis mellom 

helseforetakene. Det kan også være vanskelig for et helseforetak å bygge opp god nok 

kompetanse på opplæring etc. LHL mener derfor det er viktig at det er en enhet i 

spesialisthelsetjenesten som har er særskilt ansvar for ordningen med kontaktperson. Når det 

gjelder oppnevning av kontaktperson mener LHL mener at et nært samarbeid mellom 

helseforetak og koordinerende enhet vil sikre en god forankring i helseforetaket og den 

enkelte avdeling. 
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LHL mener det er viktig at relevante og nødvendige helseopplysninger er 

tilgjengelig for helsepersonell som skal yte helsehjelp. Rask tilgang på 

helseopplysninger for en pasient kan være helt avgjørende for at pasienten gis 

adekvat helsehjelp. LHL støtter derfor at det fremgår av lovens formål at det 

skal legges til rette for at helsepersonell som yter helsehjelp raskt gis tilgang til 

relevante og nødvendige helseopplysninger. Det er også viktig at det i 

formålsbestemmelsen fremgår at behandlingen av helseopplysninger skal 

ivareta den enkeltes personvern.  

LHL er positiv til en utvikling som etter hvert medfører at hver pasient kun har 

en journal. Dette vil lette og understøtte at helsepersonell får tilgang til 

nødvendige helseopplysninger. Men LHL mener at dette ikke må innføres før 

det det er teknologi på plass som ivaretar alle sider av personvernet. Det er 

særlig viktig at kun de som har et velbegrunnet behov for innsyn i journalen får 

dette. Det må derfor innføres gode tekniske og administrative løsninger for 

loggføring av hvem som har vært inne i journalen.  

LHL er enig i at lovens virkeområde omfatter all behandling av 

helseopplysninger som er nødvendig for å yte, administrere og kvalitetssikre 

helsehjelp til enkeltpersoner.  

LHL støtter at behandling av helseopplysninger for kvalitetssikring av 

helsehjelp til enkeltpasienter omfattes av pasientjournalloven. LHL slutter seg 

til den begrunnelse som gis i høringsnotatet. Når det gjelder utlevering av 

taushetsbelagte helseopplysninger til helsepersonell som tidligere har gitt 

helsehjelp, er det viktig at dette begrenses til opplysninger som er nødvendige 

og relevante for formålet. For eksempel til egen læring. 

LHL mener det er helt nødvendig for å sikre god helsehjelp, at relevante 

helseopplysninger er tilgjengelig for behandlende helsepersonell, uavhengig av 

hvilken virksomhet som tidligere har behandlet pasienten. LHL slutter seg 

derfor til departementet sitt syn om at virksomhetsgrenser ikke bør være et 

rettslig hinder for at helsepersonell får direkte adgang til helseopplysninger. 

LHL mener imidlertid at det da er viktig å etablere tilgangsordninger som 

hindrer at uvedkommende gis adgang til taushetsbelagte helseopplysninger.  

LHL er av den oppfatning at utlevering av taushetsbelagte helseopplysninger 

som hovedregel må baseres på gyldig samtykke fra pasient/pårørende. Når det 

gjelder helseopplysninger innhentet fra annen virksomhet i forbindelse med en 

konkret helsehjelpsituasjon, kan LHL støtte at det ikke er nødvendig med et 

eksplisitt samtykke fra pasienten. Det vil bidra til at helseopplysninger som er 

nødvendig for å sikre god helsehjelp raskt blir tilgjengelig.  

LHL kan støtte at det gis mulighet for å etablere regionale eller lokale 

helsevirksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre. LHL mener 

som departementet at dette er nødvendig for bedre samhandling mellom ulike 

behandlingsmiljøer. LHL legger til grunn at dette er en særregel og at det ikke 

er anledning til å etablere slike registre utover dette.  

LHL er usikker på om etablering av virksomhetsovergripende 


