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Svar - Regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte 
opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed - Høring 
 

  
Ut fra dagens lovverk kan legen på akuttmottaket som har ferdigbehandlet pasienten ikke 
gå inn i journalen for å se om man gjorde det rette for pasienten. Dette er spesifisert i 
helsepersonellovens §§ 21 og 21a. Personell som bistår forut for innleggelse i sykehus og 
personell som bare har tatt del i sykehusets innledende undersøkelse eller behandling av 
pasienten, vil også ha et legitimt behov for å kunne evaluere og lære av egen innsats.  
 
Hensikten med å utlevere opplysninger må være å bidra til kvalitetssikring og læring. Dette 
vil også være et viktig pasientsikkerhetstiltak. 
 
Vi har mottatt uttalelser spesielt fra Barne- og ungdomsklinikken, Divisjon Psykisk 
Helsevern og personvernombudet 
 
De foreslåtte endringene knyttet til utsendelse av epikrise støttes. Ved Barne- og 
ungdomsklinikken er helsestasjonen en viktig samarbeidspartner og til nå har vi ikke kunnet 
sende epikrise dit uten først å innhente spesifikt samtykke. For små barn er helsestasjonen 
en viktig arena for ytelse av helsehjelp og oppfølging av helsehjelp.  
 
Divisjonssjefen ved Psykisk Helsevern slutter seg også til endringsforslagene. Ser spesielt 
positivt på at det åpnes for en begrenset adgang til å utlevere taushetsbelagte opplysninger 
i lærings- og kvalitetsøyemed, til helsepersonell som ikke selv skal medvirke i videre ytelse 
av helsehjelp til pasienten. Dette kan bli et viktig bidrag i kvalitetsforbedringsarbeidet. 
 
I møte med radiologer har vi fått høre at de er avhengige av å kvalitetssikre sitt eget 
arbeide ved å sjekke journalen etter at pasienter har blitt behandlet (vanligvis operert). Når 
de skal tolke bilder og konkludere, er det viktig at de har mulighet til å verifisere at deres 
konklusjoner var riktige.  

 
Foreslått endring i helsepersonellovens, med tilføyelse av §29, punkt c, støttes helt og 
holdent av personvernombudet ved St. Olav. Kapittel 5 i høringsnotatet tar for seg det 
essensielle i saken, og det er at en utlevering av opplysninger til lærings- og  
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kvalitetssikringsøyemed til personell som tidligere har deltatt i behandlingen, IKKE medfører 
noen vesentlig økt spredning av opplysninger, siden opplysningene i all hovedsak er 
kjent av personellet fra før.  
 
Ved St. Olavs hospital hilser vi den foreslåtte lovendring knyttet til opplysninger til bruk i 
læringsarbeid og kvalitetssikring velkommen. Dette vil være en stor forbedring, særlig for de 
leger som er i spesialisering og som tar imot pasientene når de kommer i mottak. De vil nå 
kunne få opplysninger om det videre forløpet som vil være viktig for læring.  
 
 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Johan Fredrik Skomsvoll 
Kst. Medisinsk Fagsjef 
 
 
 
 


