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Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal 
digital samhandling til beste for pasienter og brukere 
 
 
Vi viser til høring om endringer i pasientjournalloven mv. med høringsfrist 15. oktober 2021.  
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken. 
 
Det er foreslått å gi en lovhjemmel i pasientjournalloven § 10, for senere å kunne gi forskrifter 
om en nasjonal datainfrastruktur. Dette skal være en overbygning hvor helsepersonell gis 
mulighet til å søke på pasienter mv. på tvers av journalsystemer, der det er et tjenstlig behov 
for det. I høringen opplyses det også om at overbygningen skal bidra til å legge bedre til rette 
for digital samhandling med andre statlige og kommunale tjenester som Nav, skole, 
barnehage, PPT og barnevern. Hvordan dette er tenkt i praksis, hadde vi gjerne sett en 
nærmere beskrivelse av.  

Det er også foreslått endringer i folketrygdloven § 21-11a og pasientjournalloven § 11, som 
skal gi adgang til automatiserte enkeltvedtak i de situasjoner hvor avgjørelsen er lite 
inngripende ovenfor den enkelte. Det foreslås også at det gis hjemmel til å gi forskrifter om at 
enkeltvedtak som er inngripende kan treffes automatisk. Dette forslaget framgår ikke direkte 
av lovforslaget. Vi foreslår at det går klart fram av loven at hjemmelen til å gi forskrift også 
skal omfatte de inngripende vedtakene, slik at det ikke er tvilsomt hva som gjelder, jf. 
legalitetsprinsippet.  

I denne forbindelsen vises det til ny § 4 a i Arbeids- og velferdsforvaltningsloven om 
behandling av personopplysninger og automatisert saksbehandling. Etter bestemmelsens 
andre ledd kan Arbeids- og velferdsetaten treffe avgjørelser som utelukkende er basert på 
automatisert behandling av personopplysninger, herunder også særlige kategorier av 
personopplysninger. Etter tredje ledd er departementet gitt adgang til å gi forskrift om 
behandlingen, blant annet om formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke typer 
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opplysninger som kan behandles, hvem det kan behandles personopplysninger om, bruk av 
automatiserte avgjørelser, registerføring og tilgang til registre. Det vises til forarbeidene i 
Prop 135 L (2019-2020) og rundskrivet til bestemmelsen R30-00 - Lovdata Pro.  
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