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Høringsuttalelse - forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 
 

Det vises til høringsbrev av 28.06.13 fra Helse- og omsorgsdepartementet med frist for å avgi 

høringsuttalelse 15.10.13. Fylkesmannen i Buskerud har følgende kommentarer:  

 

Til lovforslagenes § 14 Taushetsplikt:  

 

Fylkesmannen i Buskerud har merket seg at henvisningen til forvaltningslovens regler om 

taushetsplikt er tatt ut i de nye bestemmelsene. I merknadene står det at «[d]ette innebærer 

ingen praktisk endring i taushetsplikten for de som behandler helseopplysninger [..]».  

 

Fylkesmannen i Buskerud anser det uheldig dersom det ikke lenger tydeliggjøres at man har 

taushetsplikt både etter forvaltningsloven og etter helsepersonelloven. Det er vår erfaring at 

ikke alle kjenner til at man har en forvaltningsmessig og en profesjonsbestemt taushetsplikt. 

Grensen for hvilke situasjoner som ikke er regulert i helsepersonelloven, og således vil 

omfattes av forvaltningsloven, er vanskelig å trekke. Dertil kommer at denne grensen, slik vi 

forstår det, har betydning for adgangen til å gi dispensasjon fra taushetsplikten etter  

tvisteloven § 22-3 (2) og straffeprosessloven § 118 første ledd. 

 

Til forslag til lov om behandling av opplysninger ved ytelse av helsehjelp 

(pasientjournalloven) § 16 Helseopplysninger ved helsehjelp og § 3 Saklig virkeområde: 

 

Fylkesmannen i Buskerud stiller oss positive til at kommunikasjonshindrene i dagens 

helseregisterlov § 13 ikke videreføres. Det er vår erfaring at forbudet mot tilgang til 

helseopplysninger på tvers av virksomheter har medført utfordringer, særlig i arbeidet med 

føring av elektronisk individuell plan. Vi er imidlertid noe usikre på om forslagets § 16 vil gi 

tilstrekkelig hjemmel for bruk av elektronisk individuell plan på tvers av virksomheter og 

mellom ulike yrkesgrupper der dette er hensiktsmessig, og om slike tilfeller vil 

nødvendiggjøre forskrift eller kongelig resolusjon etter forslagets § 3 annet ledd, jf. høringens 

punkt 8.2.5. Vi stiller også spørsmål ved bruken av ordet «enkeltvedtak» i § 3 annet ledd.  

 

Vedrørende tilgang til helseopplysninger er det for øvrig per i dag slik at Fylkesmannen etter 

anmodning får utlevert kopi/utskrift av pasientjournal ved behandling av rettighetsklager og 

tilsynssaker. Etter vår oppfatning bør det ikke være noe til hinder for at vi på sikt også vil 

kunne få direkte tilgang til elektronisk pasientjournal.  

 

Vi har i tillegg merket oss at pasient/bruker er tenkt å kunne få elektronisk tilgang til egne 

journalopplysninger, og legger til grunn at det tas høyde for at det konkret må vurderes 
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eventuelle begrensninger i innsynsretten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 annet 

ledd.  
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