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HØRINGSSVAR – Endring av helsepersonelloven §29 C 
Sandefjord Røde Kors Hjelpekorpsviser til høringsnotat: enklere tilgang til helseopp-
lysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring. Sandefjord Røde Kors 
Hjelpekorps står ikke på høringslisten, men tillater oss herved likevel å levere hø-
ringssvar, da dette omfatter våre frivillige på flere områder. Vi beklager at dette kom-
mer etter høringsfristen – men håper likevel dere at svaret kan tas i betraktning.  
 
I notatet tas det høyde for at helsepersonell i dag har anledning til å innhente opplys-
ninger i etterkant når formålet er egen læring og kvalitetssikring av helsehjelpen.  
Departementet har gjennom kapittel 3 «Departementets vurderinger og forslag» listet 
opp muligheter for enklere tilgang, vurdert personvern og krav til helsepersonellets 
egen vurdering.  
Dog legges det opp til at helsepersonellet har tilgang til disse opplysningene gjennom 
sykehusets systemer.  
 
Årsaken til at Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps ønsker å levere høringssvar, er at 
denne bestemmelsen ikke ivaretar frivillige redningsmannskaper som alarmeres gjen-
nom AMK. Dette kan være akutthjelper, personell på beredskapsambulanse i aktiv 
beredskap, personell på tilfeldig sanitetsoppdrag eller personell tilknyttet en rednings-
båt.  
 
Helsepersonelloven tydeliggjør gjennom kommentarer til § 3 første og tredje ledd (de-
finisjon på helsepersonell) at disse personene er å anse som helsepersonell. Sande-
fjord Røde Kors Hjelpekorps mener derfor at en slik ordningen også skal omfatte vårt 
personell.  
 
I departementets redegjørelse under 3.2 forslagets personvernkonsekvenser rede-
gjøres det videre at disse opplysningene kan gjøres tilgjengelig muntlig, men at det er 
ønskelig at disse fremskaffes ved oppslag i journal. Dette begrunnes med kvalitets-
sikring at de som henter ut opplysningene har tjenestemessig behov (og at dette da 
logges). Dette vil ikke være mulig for vårt personell, da de ikke har tilgang til sykehu-
sets journalsystem.  
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For at det derfor skal være sporbart når vårt personell har fått opplysninger, ber vi om 
at det tilrettelegges for en slik informasjonsdeling. Dette vil sette krav til samarbeid 
med f.eks. systemansvarlig lege for ambulansetjenesten i helseforetaket eller lig-
nende. Det vil videre være viktig at denne personen bidrar til vurdering om vilkårene 
er oppfylt – da vårt personell i liten grad har erfaring med dette.  
 
Avslutningsvis vil vi vektlegge at læringspotensialet i tilfeller hvor vårt personell har 
vært involvert i akuttbehandling vil være stort, siden det ikke er snakk om mange tilfel-
ler pr år. Eksempelvis vil overlevelse tilknyttet hjertestans være av interesse for akutt-
hjelper som har vært på stedet.  
 
Vi håper derfor at departementet kan legge til rette for informasjonsdeling og erfa-
ringsoverføring også for frivillige som inngår i helsetjenesten og akuttberedskapen.  
 
Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps leverer derfor følgende endringsforslag 
 
§ 29 c. Opplysninger til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring  
Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gjøres til-
gjengelige for helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret 
behandlingsforløp. Opplysningene må være nødvendige og relevante for helseperso-
nellets egen læring eller for kvalitetssikring av helsehjelpen 
Der helseforetaket har etablert samarbeidsavtale om akutthjelper, helseoppdrag uten-
for vei eller beredskapsambulanse utarbeides det en prosedyre for erfaringsoverfø-
ring og ivaretagelse av vurderingsplikten.  
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