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Høringssvar  -  Forslag til endringer i helsepersonelloven

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon har ved Bioingeniørfaglig institutt (BFI) behandlet Helse- og
omsorgsdepartementets høring til Forslag til endringer i helsepersonelloven - forbud mot urettmessig tilegnelse
av pasientopplysninger.

NITO er positive til tillegget av et nytt annet ledd til § 21 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. NITO mener at denne presiseringen gir en klarere forståelse av
bestemmelsen om taushetsplikt, og at forbudet også vil bidra til å bedre sikkerheten ved behandling av sensitive
pasientopplysninger.

Stadig flere helseopplysninger er tilgjengelig elektronisk. Dette gir helsepersonell tilgang på mange
helseopplysninger, samtidig som det også åpner for nye muligheter forsikring og kontroll. Det er en utfordring å
sikre en riktig balanse; mellom behovet for at sensitive pasientopplysninger skal være tilgjengelig for
helsepersonell som har behov for eller kan ha behov for å bruke dem i pasientbehandlingen, og samtidig sikre at
pasientopplysningene ikke er tilgjengelig for dem som ikke har bruk for tilgang. Denne begrensningen kan i noen
tilfeller gå ut over pasientbehandlingen, fordi rutinene for overføring av pasientopplysninger praktiseres strengt.
Organisering av tjenestene innenfor helseforetakene og mellom foretakene byr på en del utfordringer mht
ivaretakelse av journalsikkerhet og tilgang på journal. NITO mener lovendringen bør sørge for at den elektroniske
journalen følger pasienten og ikke er stedbunden. Dette for å sikre sporbarhet og at journalen til enhver tid er
korrekt og oppdatert.

Helsepersonell generelt har respekt for taushetsplikten, og som departementet skriver i høringsnotatet har
helsepersonell en forståelse av at det ikke er adgang til å uberettiget tilegne seg taushetsbelagte opplysninger.
Det er viktig at innføringen av denne presiseringen ikke innebærer en mistenkeliggjøring av helsearbeidere og at
det fører til en jakt på syndebukker. Det er tilfeller der helsepersonell vanskelig kan unngå å få opplysninger de
ikke har direkte bruk for i tjenesten, uten at dette innebærer et brudd på loven. NITO mener dessuten at det er
helt sentralt at det ikke etableres en praksis som setter så strenge grenser for taushetsplikten at nødvendig
informasjon for tolkingen av helheten hindres.

NITO mener at det er arbeidsgivers plikt å legge til rette for at helsepersonell har tilgang på de
pasientopplysningene som trengs i pasientbehandlingen. Aktiv bruk og kontroll av elektroniske logger vil kunne
bidra til at pasientopplysninger vil kunne være lettere tilgjengelig for de som trenger dem av hensyn til
behandlingen og samtidig hindre at helsepersonell snoker i opplysningene. Internkontroll av tilgangsloggen kan
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være med på å sikre at loven følges, og er et element i arbeidsgivers plikt til å sikre sensitive
pasientopplysninger. NITO vil presisere at det påligger arbeidsgiver et stort ansvar med å følge opp at
sikkerhetssystemene fungerer hensiktsmessig, samtidig som de må sikre at helsepersonell ikke blir
mistenkeliggjort.
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