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Akademikerne er enig i at det er viktig at man arbeider for at man så langt som mulig hindrer og
avdekker misbruk av trygdens og fellesskapets midler. NAV må i den sammenheng sikres
tilgang til nødvendige opplysninger, rettslige og faktiske virkemidler som er hensiktsmessig for å
håndheve det regelverket de er satt til å ivareta.

Departementet foreslår en rekke endringer som til sammen innebærer en ikke ubetydelig
utvidelse av de virkemidler  NAV har til  rådighet i sin saksbehandling og kontroll.  Det er derfor
svært viktig at departementet foretar en grundig vurdering og vekting av hensynet  til NAVs
behov for  kontroll og effektivitet ,  opp mot mer prinsipielle hensyn som personvern og
rettsikkerhet.  Akademikerne vil bemerke at det et uheldig at det ikke fremgår av høringsnotat at
slike vurderinger er foretatt,  og i tilfelle begrunnelsen for de hensyn man mener veier tyngst.

I Innhenting  av opplysninger - ftl § 21-4 1. ledd
Folketrygdloven § 21-4, 1.ledd gir hjemmel for NAV til å innhente nødvendige opplysninger fra
behandlingspersonell og andre ved behandling av krav om ytelser eller kontroll av løpende
ytelser. I høringsnotatet foreslås det å presisere at bestemmelsen omfatter etterfølgende kontroll
av ytelser, at opplysningsplikten omfatter pasientjournaler, samt at plikten også gjelder for leger
som ikke utfører tjenester på vegne av trygdens regning.

1. Alternativt forsla til lovtekst
Alc.demikerne mener at den foreslåtte ordlyd ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for
utlevering av informasjon hvor hensynet til god kvalitet på dokumentasjonen forenes med
hensynet til pasientens personvern. Akademikerne mener det er nødvendig med presiseringer
som følger:

§ 21-4 Innhenting av opplysninger og uttalelser-
Arbeids- og velferdsetaten har rett til å innhente opplysninger som er nødvendig for å kontrollere
om vilkårene for en ytelse er oppfylt eller har vært oppfylt i tilbakelagte perioder. Opplysninger
kan innhentes hos den som yter tjeneste for trygdens regning, helsepersonell, arbeidsgiver,
tidligere arbeidsgiver, postoperatør, utdanningsinstitusjon, barnetilsynsordning, offentlig
virksomhet, forsikringsselskap, pensjonsordning og finansinstitusjon.

Nytt annet ledd skal lyde:
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Innhenting  av opplysninger fra helsepersonell  skal så langt som mulig skje  i form av særskilt
erklæring jf fjerde ledd.

Nytt tredje ledd skal lyde:
Retten til å innhente opplysninger etter første ledd gjelder også nødvendige utdrag av
pasientjournal. Dersom særlige grunner tilsier det kan hele pasientjournalen kreves utlevert.
Arbeids- og velferdsetaten skal ikke lagre opplysninger fra pasientjournal lenger enn det som er
nødvendig for formålet med innhentingen. Arbeids- og velferdsetaten skal gi forhåndsvarsel til
pasienten om at opplysninger vil bli innhentet, med mindre særlig hensyn tilsier at melding gis
etter innhentingen.

Nytt fjerde ledd skal lyde:
Departementet  kan gi forskrift  om saksbehandlingen ved innhenting av opplysninger.

2. Kommentarer til lovforsla ene

2.1 Pasienfournalens formål
Akademikerne er svært opptatt av at det skal være et lovbeskyttet vern om pasientjournalen.
Pasientjournalen er først og fremst et arbeidsredskap i legens kliniske arbeid slik at best mulig
helsehjelp kan gis den enkelte. En riktig og fullstendig pasientjournal er avgjørende for at legen
skal kunne gi forsvarlig og riktig helsehjelp. Forutsetningen for at pasientjournalen skal bli et
slikt effektivt verktøy i pasientbehandlingen, er at legen har taushetsplikt om de opplysninger
han får i sin virksomhet. Dersom pasienten ikke kan være sikker på at sensitive opplysninger
ikke kommer på avveie, kan konsekvensen være at pasienten ikke oppsøker lege for nødvendige
helsehjelp, eller holder tilbake informasjon som er nødvendig for å kunne gi forsvarlig
helsehjelp.

2.2 Erklærin som hovedre el
Akademikerne vil fremheve at det i dag er et press fra en rekke ulike aktører, både private og
offentlige, som ønsker tilgang til pasientjournalen som dokumentasjon til forhold utenfor
helsetjenesten. Akademikerne vil advare mot denne utviklingen. Bruk av pasientjournalen til et
annet formål enn den ble utarbeidet for, og gjerne i lang tid etter at nedtegnelsene ble foretatt,
åpner for feil bruk av opplysningene. En god og utfyllende legeerklæring vil de aller fleste tilfelle
være mer informativ og forståelig enn utdrag direkte fra en pasientjournal.

Akademikerne foreslår derfor at hovedregelen ved innhenting av opplysninger fra helsepersonell
er legeerklæring etter regelen i annet ledd i gjeldende bestemmelse. Det antas at behovet for
utdrag av pasientjournalen dermed vil bli betydelig redusert.

2.3 Når skal 'ournal kunne kreves utlevert?
Vi ser imidlertid at det i visse tilfeller kan være behov for opplysninger fra pasientjournal, og
foreslår at dette reguleres i et nytt tredje ledd. Det vil i spesielle tilfeller kunne være nødvendig å
kreve hele journalen utlevert, og dette foreslås også regulert i nytt tredje ledd. Vilkåret er at
særlig grunner gjør seg gjeldende. Vi tenker da særlig på tilfeller hvor det er mistanke om
misbruk fra helsepersonellets side, selv om det heller ikke i alle disse saker bør være anledning
til å kreve fulle journaler.

2.4 Behovet for en forskriftsh'emmel
Akademikerne er kjent med at det eksisterer rutiner for innhenting av opplysninger fra NAVs
side. Disse er imidlertid både ulike og vanskelig tilgjengelig. Både personvernhensyn og
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hensynet til effektiv og enhetlig saksbehandling tilsier derfor at det utarbeides
forskriftsbestemmelser for å utfylle lovens ordlyd. Akademikerne har derfor foreslått en
forskriftshjemmel i siste ledd.

Forskriften bør definere særlige grunner som utløser rett til å få utlevert hele pasientjournalen ut
fra NAVs ulike  virksomhetsområder. Forskriften bør også inneholde rutiner ved innhenting og
avgiving av opplysninger,  samt mer detaljerte regler for varsling av pasienten og om sletting av
pasientopplysninger ,  jf nedenfor.

2.5 0 bevarin  av o 1 snin ene
Systematisk oppbevaring av personopplysninger hos de lokale  NAV kontor vil være i strid med
personopplysningsloven og helseregisterloven . Vi forslår  at det lovfestes  en plikt for NAV til
enten å makulere alle opplysninger hentet fra pasientjournalen,  eventuelt sende dem tilbake til
behandler.

2.6 Behovet for varsel til asienten
Pasienten skal varsles om at det innhentes opplysninger fra pasientjournal.  Hovedregelen må
være at NAV  skal varsle pasienten på forhånd når opplysninger fra journal innhentes. Når
opplysninger f eks. innhentes i forbindelse med en søknad om stønad vil dette antakelig lett
kunne opplyses om på forhånd.  Når opplysninger innhentes i kontrolløyemed eller ved mistanke
om misbruk fra pasientens side bør pasienten få varsel om dette,  men her er det tilstrekkelig med
et etterfølgende varsel.

II Kontrollopplysninger og kontroll på stedet  - ny § 21-4A

Departementet forslår en ny bestemmelse som gir hjemmel til å innhente opplysninger fra andre
enn dem som er angitt i  §  21-4. Formålet er å kunne innhente opplysninger utenom de situasjoner
der NAV samarbeider med andre om kontrollen.  Akademikerne stiller seg kritisk til
bestemmelsen som har fått en svært vid ordlyd som nærmest gir  NAV en "blancofullmakt" til å
innhente opplysninger fra ikke nærmere angitte  "tredjepersoner". I høringsnotatet er det nevnt
skatteetaten og politi ,  men man kan tenke seg en rekke andre offentlige og private virksomheter
kan pålegges å gi opplysninger.

Akademikerne ser at det i særlige alvorlige saker der det er mistanke om alvorlig og kanskje
organisert trygdemisbruk, kan være nødvendig med en slik omfattende rett til å kreve
opplysninger. Vi etterlyser imidlertid ytterligere vilkår for anvendelsen av bestemmelser, ut over
at opplysningene må være nødvendige, og at det må foreligge "begrunnet mistanke". I tillegg til
at det ikke begrenses hvem man kan innhente opplysninger fra, er forholdet til en eventuell
taushetsplikt hos tredjemann heller ikke regulert. Er det slik at denne bestemmelsen hjemler et
unntak fra lovbestemt taushetsplikt?

Lovgiver har generelt vært skeptisk til sammenstilling av personopplysninger, og Akademikerne
mener det må foretas ytterligere vurderinger av konsekvensene og de prinsipielle sidene ved
bestemmelsen.

III Utveksling av informasjon med forsikringsselskap my - ny § 21-4B

Departementet foreslår en hjemmel som gir gjensidig rett til å gi opplysninger  mellom NAV og
finansinstitusjoner mv, herunder forsikringsselskaper.
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Akademikerne er ut fra personvernhensyn skeptisk til en bestemmelse som gir ovennevnte etater
rett til å utveksle opplysninger .  Dersom en slik hjemmel skal gis, må denne begrenses til der det
foreligger begrunnet mistanke om urettmessige utbetalinger,  enten fra finansinstitusjon eller
NAV.

Tatt i betraktning  at NAV har  en omfattende rett til innhenting av sensitive helseopplysninger er
det særlig hjemmelen  for NAV til  å gi opplysninger som bør underlegges de sterkeste
begrensninger .  I dag kan helsepersonell kun gi helseopplysninger til forsikringsselskap der
pasienten samtykker til dette.  Det er uheldig dersom man gjennom denne bestemmelsen gir
forsikringsselskapene en bakvei inn til helseopplysninger de ikke ellers  har tilgang til. NAVs
opplysningsrett etter denne bestemmelsen må derfor ikke omfatte helseopplysninger innhentet
fra pasientjournaler jfr. ftl § 21-4.  Dette må fremgå klart av lov og forarbeider.

En slik kommunikasjonskanal til forsikringsselskaper som her foreslås vil kunne skape
ytterligere usikkerhet blant pasientene om hvordan sensitive opplysninger blir håndtert. Dette vil
være skadelig for tilliten til helsetjenesten. På denne bakgrunn mener Akademikerne at det ikke
er akseptabelt å etablere et register med gjensidig varsling om alle saker der det foreligger
urettmessige utbetalinger. Selv om forslaget vil forenkle arbeidet med å bekjempe økonomisk
kriminalitet, er det mer overordnede prinsipper om rettssikkerhet og personvern som må være
avgjørende.

Med vennlig hilsen
Akademikerne

Nina Sverdrup Sve sen
Utredningssjef


