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HØRING - ENDRINGER I HELSEPERSONELLOVEN - OM UTSENDING AV
EPIKRISER OG OM UTLEVERING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER I
LÆRINGS- OG KVALITSSIKRINGSØYEMED

Saksfremstilling:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i helsepersonelloven.
Lovendringen skal sikre at også lærings- og kvalitetshensyn kan gi rettsgrunnlag for å gi ut
pasientopplysninger, bl.a. epikrise, til andre enn behandlende lege. Utsending av epikrise er i dag
regulert i journalforskriften.

Departementet foreslår nå at utsending av epikriser til innleggende lege/legevakt skal reguleres i
helsepersonelloven med en ny § 45 a. Videre foreslår de en ny bestemmelse § 29 c om at det skal
være anledning til å utlevere taushetsbelagte opplysninger til bruk i læringsarbeid og
kvalitetssikring. Bestemmelsene må ses i sammenheng, og gir grunnlag for å utlevere epikrise til
innleggende lege, som ikke skal følge opp pasienten, for å ivareta lærings- og
kvalitessikringshensyn.

Departementet presiserer at lovendringene ikke innbærer endringer i rettstilstanden, og at forslaget
er ment å sikre at dagens praksis og dagens forståelse av journalforskriften får en tydelig
lovforankring.

Vedtakskom etanse:
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne, jf sak 218 av
30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av
prinsipiell betydning, jf sak 1360 av 03.07.2001. Byråden har delegert til kommunaldirektøren å
avgi høringsuttalelse på samme vilkår, jf byrådens sak 4/2008.

Vedtak:
Oslo kommune slutter seg til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å gjøre endringer i
helsepersonellovens bestemmelser om taushetsplikt og om utsending av epikrise. Forslaget
innbærer en lovfesting av at også læringsarbeid og kvalitetssikring kan gi grunnlag for utlevering
av taushetsbelagte opplysninger. Dette omfatter også utsending av epikriser til andre enn den
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legen som skal følge opp pasienten. For Oslo kommunes vedkommende er det viktig at
kommunens legevaktsleger mottar epikrise som et ledd i lærings- og kvalitetssikringsarbeidet ved
legevakten.
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