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Høringsuttalelse – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov – fra Helseforetakenes senter 
for pasientreiser ANS 
 
For å nå regjeringens mål i Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – gode tjenester om tjenester som er 
”samordnet og preget av kontinuitet” og som ”utnytter ressursene på en god måte” bemerker 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) viktigheten av at informasjon i registre 
kan gjenbrukes for andre aktører i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Et eksempel på dette er informasjon om at pasienter har møtt til behandling som finnes i ulike systemer. 
Det vil sannsynligvis være særlig i KUHR og NPR. Denne informasjonen er avgjørende for pasientreiser sin 
saksbehandling og administrering av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 om pasienters rett til reise 
til og fra behandling. Dersom denne informasjonen gjøres tilgjengelig vil pasienter slippe og samle på og 
sende inn manuelle oppmøtebekreftelser, og behandlere vil slippe og skrive ut disse. Det vil muliggjøre 
en automatisk saksbehandling i større grad enn i dag. Et annet eksempel er informasjon fra behandler 
om at pasient har et medisinsk behov for tilrettelagt transport av ulike årsaker. Dersom pasientreiser 
kunne hente denne informasjonen fra journalsystem eller lignende ville behandlere slippe og aktivt 
rekvirere reiser til pasienttransport og pasientene ville slippe og ta kontakt med behandler for å avklare 
dette i forkant av behandling.  
 

Det er derfor viktig at forslaget i høringen på side 88 som sier at pasientjournalloven skal legge til rette 
for bedre informasjonsdeling mellom virksomheter enn det som i dag følger av helseregisterloven 
tas til følge. En slik informasjonsdeling følger allerede av Ot.prp. nr. 5 (1999-2000) punkt 7.1.4 hvor 
det står at helseregisterloven skal gi det nødvendige verktøy for å kunne ta i bruk elektroniske 
pasientjournaler og elektronisk informasjonsutveksling i helsetjenesten. Pasientreiser ANS ønsker å 
bemerke at elektronisk informasjonsutveksling også bør omfatte informasjon som er nødvendig for 
å gjennomføre pasienttransport. 
 
Dette understøtter og muliggjør målene i Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal om digitale 
selvbetjeningsløsninger på nett og målsetningen om at pasienter i større grad slipper å gjenta 
opplysninger hver gang de oppsøker helse- og omsorgstjenesten.  
 
Hensynet til pasientenes personvern må stå sterkt i alle vurderinger av tilgang til registrerte 
opplysninger. Samtidig bør hensynet til trygg og god saksbehandling og utøvelse av en pasientrettighet 
tale for at avgrensede opplysninger som det er et tjenestelig behov for gjøres tilgjengelig for 
gjennomføringen av pasienttransport. 
 
Vennlig hilsen 

Anne Tilly Bagås 
_____________________________________________________ 
Seniorrådgiver jurist | Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
Leirvollen 23, 3736 Skien 
Mobil: 951 76 617 | 35 12 10 23 



E-post: anne.tilly.bagas@pasientreiser.no 

 

mailto:anne.tilly.bagas@pasientreiser.no

