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Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere
tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen
læring
Helse Sør-Øst RHF viser til høringsbrev av 21. juni 2019. Videre vises det til dialog med Helseog omsorgsdepartementet der Helse Sør-Øst RHF fikk utsatt høringsfrist til 27. september 2019.
Helse Sør-Øst RHF støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i
helsepersonellloven § 29 c. Forslaget om å fjerne kravet om anmodning vil bedre legge til rette
for helsepersonells egen læring og kvalitetssikring av helsehjelpen. Dette er et gode for
pasientene. Forslaget er videre i tråd med at regelverket skal være teknologinøytralt. Forslaget vil
også bedre legge til rette for at helsepersonell kan lære av hverandre på tvers av virksomheter når
virksomheter har felles pasientjournal og/eller digital tilgang til hverandres pasientjournaler.
Helse Sør-Øst RHF mener at det er positivt at forslaget også åpner for at pasientens nye
behandler kan gi opplysninger til tidligere behandler. Helse Sør-Øst RHF mener at forslaget
innebærer en betydelig mindre ulempe for den enkelte pasients personvern enn de fordelene som
vil oppnås med forslaget til endring.
Forslaget til endringer i helsepersonelloven § 29 c omfatter også å oppheve krav om at det skal
dokumenteres i pasientens journal når opplysninger utleveres til helsepersonell for egen læring og
kvalitetssikring. Departementet ber høringsinstansene om synspunkter på om det er behov for
flere krav til dokumentasjon knyttet til tilgjengeliggjøring av opplysninger etter
helsepersonelloven § 29 c, enn hva som følger av øvrig lovverk. Helse Sør-Øst RHF oppfatter at
ved å oppheve kravet om dokumentasjon av tilgjengeliggjøring etter § 29 c, vil det fortsatt være
anledning til å dokumentere i pasientens journal at opplysninger er utlevert, jf. helsepersonelloven
§§ 39, 40 og pasientjournalforskriften § 7b. Helse Sør-Øst RHF mener at det ikke er behov for
flere krav til dokumentasjon knyttet til tilgjengeliggjøring av opplysninger etter
helsepersonelloven § 29 c. Helse Sør-Øst RHF mener at dette bør overlates til den dataansvarlige
å vurdere.
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private
leverandører og avtalespesialister.

Helse Sør-Øst RHF har merket seg at det i høringsnotatet står at helsepersonell som innhenter
opplysninger for egen læring kan dokumentere relevante og nødvendige opplysninger som
innhentes, i pasientens journal. Helse Sør-Øst RHF mener at dette er i samsvar med
helsepersonelloven §§ 39 og 40. Det er viktig at regelverket og tilhørende veiledningsmateriell
om hva som kan og skal dokumenteres i en pasientjournal, er lett tilgjengelig for helsepersonell
med dokumentasjonsplikt. Det er da uheldig at det følger av rundskriv IS-2012-8, kommentarene
til helsepersonelloven § 29 c, fjerde punktum, at helsepersonelloven § 40 ikke vil gi helsepersonell
som mottar opplysningene hjemmel til å behandle disse opplysningene.
Helse Sør-Øst RHF viser til at departementet vil vurdere om det er behov for flere lov- eller
forskriftsendringer knyttet til læringsarbeid og kvalitetssikring i helsetjenesten. Kunstig intelligens
og andre algoritmer vil i økende grad benyttes til beslutningstøtte for helsepersonell som yter
helsehjelp. Kvalitetssikring og læring bør også innebære at systemene for beslutningsstøtte kan
forbedres ut fra resultatet av helsehjelpen. Helse Sør-Øst RHF anbefaler at dette aspektet
vurderes i departementets arbeid med regelverksendringer for læringsarbeid og kvalitetssikring
Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Ann-Margrethe Mydland
juridisk direktør
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Høringsuttalelse – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av
helsehjelp og egen læring – endringer i helsepersonelloven § 29 c
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF støtter Helse- og omsorgsdepartementet forslaget til
endringer i helsepersonelloven § 29 c.
Brukerutvalget mener det er viktig at Pasientjournalforskriften § 14 (i kraft 1. juli 2019)
følges. Forskriften stiller krav om at tilgjengeliggjøring av opplysninger skal
dokumenteres automatisk hos virksomheten. Dokumentasjonen skal minst inneholde
informasjon om identitet og organisatorisk tilhørighet til den som har hentet fram
helseopplysninger, samt grunnlaget for tilgjengeliggjøringen.

Med vennlig hilsen
Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Rune Kløvtveit
leder

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse
Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse SørØst RHF.

