
Pasientjournal på nett
 - noen juridiske betraktninger

Molde, 27. oktober 2016



Tema for presentasjonen

Brev til landets RHF
!

• Tilbakemeldinger om bekymringer fra tjenesten 
!

• Behov for informasjon om hensyn som må ivaretas 
!

• Samarbeid mellom Direktoratet for e-helse og 
Helsedirektoratet 

28.10.2016 2



Tema for presentasjonen

Rettslige rammer for innsyn
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• Innsyn - rettighet etter pasient- og brukerrettighetsloven 
– Unntak, men er snevert 
!

• Elektronisk innsyn ikke lovregulert men i økende grad forventet 
– Virksomhetene har ikke plikt til å gi innsyn i elektronisk 

kanal 
!

• Tjenesten tilrettelegger for å gi innbygger elektronisk innsyn i 
journal 
!

• Hensynet til journalføring må ikke forringes 
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Innsynsrett 



!
• Virksomhetsansvar for å vurdere hvilke helseopplysninger som skal 

inngå i tjenesten 
– Endelig ansvar det enkelte helsepersonell 
!

• Utfordring: innsyn skal vurderes konkret ved tidspunkt for 
forespørsel 
!

• Løsning: Forhåndsvurdering av egnethet og forsvarlighet ved 
ferdigstillelse 
!

• Rutiner: momenter i vurderingen - virksomhetsansvar 
– opplæring 

• Visning i løsning - ikke før behandler har tatt stilling
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Forhåndsvurdering av egnethet og forsvarlighet



• Forhåndsvurdering: ved ferdigstilling av journaldokument: 
– Er dette journaldokumentet egnet for å vises nå? 

• Hvis ja: vises til innbygger pålogget fra tidspunktet for ferdigstilling 
• Hvis nei: vises ikke elektronisk innhold, men at dokumentet finnes 

– Fordrer informasjon til pasienter om hva systemet egentlig innebærer 
!

• Ved forespørsel om «fullstendig» innsyn  
– konkret vurdering av journaldokumentet  

• Foreligger nektingsgrunn?  
!

• Den første er en faglig egnethets- og forsvarlighetsvurdering 
!

• Bare den siste vurderingen er en juridisk vurdering mht. innsynsnekt
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To delvis ulike vurderinger
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Får mor elektronisk innsyn i datterens journaldokumenter?

Jada, jeg har 
taushetsplikt!Har du 

taushetsplikt
? Jeg har 

innsynsrett!

Barnets 
beste

Fare for liv og 
helseForsvarli

g-het



• Elektronisk innsynstjeneste i pasientjournal er et gode for pasienter og et tilbud RHF og 
helseforetak kan tilby til sine pasienter. 

•  Ved vurderingen om en elektronisk innsynsløsning skal innføres, må det foretas en 
risikovurdering om dette kan gjennomføres på en slik måte at pasienters rett til forsvarlig 
helsehjelp blir ivaretatt. 

• Virksomheten må sikre at innsynsløsningen ikke gir pasienter eller andre innsyn i 
helseopplysninger som de ikke har rett til å få innsyn i. 

• Hver gang et journalnotat skrives, må helsepersonellet gjøre en konkret vurdering om det 
er forsvarlig at helseopplysningene gjøres elektronisk tilgjengelig for pasienten i 
løsningen. 

• Virksomhetene må utarbeide rutiner for hvordan helsepersonell kan ivareta sin plikt til 
gjøre forsvarlige vurderinger om tilgjengeliggjøring 

• Virksomheten må sørge for tilstrekkelig opplæring av helsepersonell 
• Det bør opprettes rutiner for hvordan virksomheten kan møte pasienters behov for 

informasjon 
• Dersom foreldre gis tilgang til en elektronisk innsynstjeneste for sine barns informasjon, 

må  det utvises særlig aktsomhet, både for at helsepersonellet bevarer taushet om barn 
og ungdoms helseforhold som legitimt skal unntas foreldres kunnskap, og hensynet til 
barnets beste der det er mistanke om at foreldre ikke handler i barnets interesse.

Oppsummering


