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Høring - regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte 
opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed.

Det vises til ovennevnte høringsnotat av 14.11.2012. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN 

HF)slutter seg til foreslåtte endringer, men har et tilleggsforslag når det gjelder innholdet i ny § 45 a

Epikrise, i helsepersonelloven. 

Av lovforslaget fremgår, at epikrise skal ved utskrivelse fra helseinstitusjon, skal sendes til følgende tre 
personellkategorier:

 innleggende/henvisende helsepersonell,

 det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning 
og 

 pasientens faste lege. 

For å styrke pasientens rett til informasjon og medvirkning, vil vi fra UNN HF foreslå at det lovfestes, at
også pasienten, får oversendt kopi av epikrise etter undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten. 
En slik praksis med kopi av epikrise etter så vel innleggelser som polikliniske konsultasjoner, har UNN 
hatt over mange år. Praksisen har vært meget godt mottatt av pasientene. 

Pasientene får på denne måten skriftlig informasjon om sin helsetilstand, planlagt oppfølging, endring 
av medikamenter osv., i tillegg til den muntlige informasjonen ved innleggelse/konsultasjon. Dersom 
noe skulle være uklart, kan fastlegen eventuelt spesialisten, informere om epikrisenes innhold.

I tillegg er rutinen viktig i et kvalitetssikringsperspektiv, da pasienten selv kan følge med at 
innkalling/oppfølging skjer i henhold til de planer som fremgår av epikrisen. Det samme kan gjelde for 
eventuelle uklarheter om medikamenter, dosering mv.  

UNN HF anser forslaget om ny § 45 a i helsepersonelloven, som en god anledning til å lovregulere en 
god og etablert praksis, som både er til nytte for pasienter og helseforetak.

Med vennlig hilsen

Einar Bugge
fag- og forskningssjef

Trude Johannessen
juridisk rådgiver
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