
 

NITO Bioingeniørfaglig Institutt  |  Lakkegata 3  |  Postboks 9100 Grønland |  0133 Oslo  |  22 05 35 00   |  bfi@nito.no 
www.nito.no/bfi  |  Bank 1600 42 58294 |  Organisasjonsnummer 856 331 482 

 

 
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
  
 19. oktober 2011 

 
 
  
Vår ref. 289561/v2 Deres ref. 201102067-/SVE  
 
 
 
 
 

Høring: Etablering av nasjonal kjernejournal 
 
Bioingeniørfaglig Institutt (BFI) er en selvstendig faglig enhet i NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. 
Instituttet ivaretar bioingeniørenes fag- og profesjonsinteresser og har over 5200 yrkesaktive medlemmer. 
Helsepolitikk og utdanningspolitikk er sentrale arbeidsområder i BFIs virksomhet. Instituttet er eier og utgiver av 
tidsskriftet Bioingeniøren. For ytterligere opplysninger; se våre nettsider www.nito.no/bfi 
 
NITO er positiv til innføring av en nasjonal kjernejournal. Teknologi bør benyttes til å fremme det 
positive for pasientens beste, noe NITO mener innføring av nasjonal kjernejournal vil bidra til.  
NITO er opptatt av at pasientsikkerhet og personvern må ivaretas. Det må derfor benyttes gode 
tekniske løsninger for å gjøre denne sikkerheten så god som overhodet mulig.  
 
Personvern 
NITO mener personvernet vil bli langt bedre ivaretatt når man får mulighet til å overvåke hvem som har 
hatt innsyn i journalen. Dette forutsetter imidlertid at alle oppslag logges, og at pasienten selv kan følge 
loggen. Personvernet er ikke nødvendigvis godt slik pasientinformasjon formidles i dag. 
Uhensiktsmessige systemer fører ofte til at det lages rutiner som verken ivaretar personvern eller 
pasientsikkerheten på en tilfredsstillende måte, selv om de er etablert i god hensikt.   
 
Eierskap til helseopplysningene 
Det er svært viktig at det defineres hvem som eier helseopplysninger. Disse opplysningene bør etter 
NITOs syn ikke være institusjonens eiendom, men pasientens! Alle helseregistre må således være 
samtykkebasert. Når det gjøres uttrekk av data til kvalitetsregistre skal det logges. Dersom pasienter 
kan følge med hvilke opplysninger som til en hver tid ligger i egen journal, vil det også være en svært 
god og billig ordning.  
 
Myndiggjøring av pasientene er en av grunnpilarene for helseportalen. Her kan man trekke linjene til 
”min journal” https://www.minjournal.no/ikbViewer/page/minjournal/forsiden . Selv om ”min journal” er 
en rettighetsbasert tilgang til pasientopplysninger, som er noe helt annet enn kjernejournal og som 
bygger på behandlers plikt til å dokumentere, er NITO av den oppfatning at det på sikt ikke bør skilles i 
forskjellige systemer. Elektroniske helseopplysningssystemer er en del av informasjonsflyten i den 
tekniske infrastrukturen som vi må forvente kommer på plass i helsesektoren. Det bør diskuteres om 
ikke alle lignende systemer bør være nasjonale. 
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NITO vil understreke at helseportalen bør utvikles til å være linken mellom alle registrerte 
helseopplysninger om en person, og at det er vedkommende selv som eier disse opplysningene. 
Tilgang til informasjonen skal styres ut i fra rolle og tjenstlige behov, og være samtykkebasert. Det skal 
altså innhentes samtykke fra pasienten i forkant av oppslag, med mindre det er snakk om ”blå-lys 
aksjoner”. I de tilfellene skal pasienten automatisk informeres i etterkant. Det må selvsagt også være 
reservasjonsrett. Da er det imidlertid viktig at fravær av opplysninger i journalen ikke kan misforstås. 
Det er stor forskjell på om man ikke har noen sykehistorie, eller om informasjonen ikke er gjort 
tilgjengelig.  
 
NITO mener at alle oppslag i journalen skal logges, og pasienten skal ha tilgang til denne loggen. 
Videre må man forutsette intelligente overvåkningssystemer som varsler om unormal aktivitet 
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