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Høringsuttalelse fra KSvedr forslag om endringer i helsepersonelloven -
regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte
opplysninger i lærings og kvalitetssikringsøyemed.

Det vises til brev fra HOD datert 14.11.2012. Det velges å avgi høringssvar i tråd med høringsnotatets

oppbygning.

Endring av regulering knyttet til helsetjenestens utsending av epikrise.

KSer av den oppfatning av at epikrise og epikrisetid er sentrale virkemidler i både samhandling og
kvalitetssikring av informasjon mellom enheter/institusjoner. Således er presiseringen av at epikrise

skal sendes ut til personellkategorier nevnt i høringsbrevet, i tråd med KSsitt ståsted.

KSvil videre understreke viktigheten av at dette skjer samtidig med utskriving av pasienten, og under

enhver omstendighet så raskt som mulig. KSvil herunder påpeke at ordlyden «forsvarlig tid»

(lovteksten) og «rimelig tid, normalt innen en uke» (merknadene) etter de tilbakemeldinger KShar
fått fra kommuner burde vært endret slik at epikrisetiden ble kortere. Dette ville vært i tråd med

samhandlingsreformens intensjoner, samt at det ville resultert i bedret i kvalitet i tjenestene og økt

pasient- og brukersikkerhet.

KSber derfor om at departementet endrer 2. ledd i forslagets § 45a slik; «dersom det ikke er mulig å
oversende epikrisen samtidig med at pasienten utskrives, skal epikrisen ettersendes umiddelbart med
angivelse av hvorfor epikrisen ikke ble sendt samtidig med pasienten ved utskrivelse».

Endring av helsepersonelloven for å åpne for begrenset utlevering av taushetsbelagte opplysninger
i lærings- og kvalitetssikringsøyemecl.

KSer opptatt av kvalitativt gode tjenester og gode læringskurver som sikrer et godt tjenestenivå i
kommunene. Departementets forslag om å åpne for en mulighet til å utlevere pasientopplysninger i
kvalitets- og læringsøyemed til annet helsepersonell som tidligere i et konkret behandlingsforløp har
ytt helsehjelp, er således i tråd med hva KSmener.
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