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Høringssvar fra Norsk Psykologforening om endringer i helsepersonelloven

Det vises til høringsnotat datert 13.06.07 om endringer i helsepersonelloven.

Endrin sforsla
I høringsnotatet foreslås det 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 er å få en klar lovhjemmel om forbud mot urettmessig tilegnelse av
pasientopplysninger, samt bidra til å bedre sikkerheten ved behandling av sensitive
opplysninger.

Vurdering
Norsk Psykologforening støtter formålet og forslaget til endring av helsepersonellovens § 21
Hovedregel om taushetsplikt.

Psykologforeningen legger i sin vurdering særlig vekt på at;
- Den foreslåtte endringen vil bidra til bedre sikkerhet ved behandling av sensitive

pasientopplysninger. Dette er sentralt for å styrke personvernet og pasientens integritet
og styrke grunnlaget for befolkningens tillit til tjenestene.

- Den foreslåtte endringen underbygger den forståelse og praksis som allerede er
etablert for helsepersonell vedrørende taushetsplikt.

- I et psykologfaglig perspektiv er størst mulig sikkerhet for pasientopplysninger og
overholdelse av taushetspliktens intensjon, av vesentlig betydning i forhold til den
enkelte pasient. I en terapeutisk situasjon/relasjon som den psykologer i stor
utstrekning befinner seg i, er det av avgjørende betydning at pasienten har full tillit til
behandleren og gir all nødvendig informasjon for å sikre best mulig behandlings-
resultater. Svært mange sensitive og ofte tabubelagte opplysninger fremkommer i en

ørsk Psykologforening
irkegata 2 • Pb 419 Sentrum • N-0103 Oslo • Tlf +47 23 10 31 30 • Faks +47 22 42 42 92
rganisasjonsnummer  970 168 419 •  E-post npfpost@psykologforeningen .no • www.psykologforeningen.no



psykologisk behandlingsrelasjon. Det må i slike situasjoner være full sikkerhet for at
personlige opplysninger ikke er tilgjengelige for, eller kan innhentes av
uvedkommende.
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