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HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I HELSEPERSONELLOVEN

Helsetilsynet i Oslo og Akershus viser til Helse- og omsorgsdepartementet forslag til
endringer i helsepersonellovens hovedregel om taushetsplikt. Det foreslås at
helsepersonelloven § 21 gis et nytt annet ledd som setter forbud mot å lese, motta, søke etter
eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte taushetsbelagte pasientopplysninger uten at
det har et nærmere bestemt formål begrunnet i tjenestelige behov og er i samsvar med lovens
bestemmelser om taushetsplikt.

Formålet med endringene er å få en klar lovhjemmel om forbud mot urettmessig tilegnelse av
pasientopplysninger. Et slikt forbud vil også bidra til å bedre sikkerheten ved behandling av
sensitive pasientopplysninger.

Etter departementets vurdering er det en mangel at det i helsepersonelloven ikke klart fremgår
at det er forbudt å oppsøke eller sette seg inn i taushetsbelagte opplysninger uten at en har
tjenestelige behov for dem.

Det er likevel departementets inntrykk at helsepersonell har en etisk og yrkesmessig forståelse
av at det ikke er adgang til å uberettiget tilta seg taushetsbelagte opplysninger. Likevel har
den nevnte straffesaken vist at det er behov for å tette dette lovtomme området, spesielt i
forhold til strafferettslige vurderinger.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har som tilsynsmyndighet hatt saker hvor problemstillingen
med snikkiking eller "snoking" i taushetsbelagte opplysninger har vært fremme. Vårt inntrykk
er allikevel at helsepersonell flest er av den oppfatning at slik "snokin" er ulovlig.
Helsetilsynet er derfor tilfreds med at det nå etableres et klart rettsgrunnlag i
helsepersonelloven om at det er forbudt for helsepersonell å tilegne seg helseopplysninger på
denne måten. Helsetilsynet ser også at en slik bestemmelse er for det første viktig i forhold til
bruk av elektronisk registrering og kommunikasjon av pasientopplysninger (elektroniske
pasientjournaler) der tilgangen til opplysningene er rolle- (lege, sykepleier, sekretær etc.) og
beslutningsstyrt.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus støtter derfor departementets forslag om at
helsepersonelloven § 21 gis et nytt annet ledd som klart setter forbud mot ulegitimert innsyn i
og besittelse av pasientopplysninger.
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