
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 04.09.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Ungdomsrådet inviteres til å delta i møtet.  
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 19/18 Godkjenning av møteprotokoll 29.mai  2018/51 
PS 20/18 Referatsaker   
RS 17/18 Rådmannen orienterer fra enhetene   
RS 18/18 Høring om forslag til ny forskrift om 

pasientjournal 
 2018/692 

RS 19/18 Høring om forslag til ny forskrift om 
pasientjournal 

 2018/692 

RS 20/18 Orientering om "Det gode pasientforløp"  2018/332 
RS 21/18 Møtereferat Sørreisa og Dyrøy politiråd, 

13.04.2018 
 2017/1183 

PS 21/18 Tjenestebeskrivelse BPA  2018/841 
PS 22/18 Orientering om avvik PLO mai-aug  2018/198 

 
 
Kjell-Jostein Lillegård 
utvalgsleder
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 30.08.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 29.mai 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 19/18 04.09.2018 

 

Vedlegg 
1 OPOM_Protokoll_180529 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollen ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside og som vedlegg i saken.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
OpOm’s møteprotokoll av 29.mai 2018 godkjennes.  

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Karl Johan Olsen 
utvalgsleder kommunalsjef helse og omsorg 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 29.05.2018 
Tid: 10:00-14:15 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjell-Jostein Lillegård Leder SV 
John Bernhard Andersen Medlem AP 
Randi Vaeng Medlem FLD 
Lise Nordahl Medlem AP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Thomassen MEDL FRP 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Mariann Andreassen Ørjan Thomassen H 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse og omsorg 
Anette Jørgensen helsesøster  
Tore Uthaug rådmann 
Frank Moldvik næringskonsulent 
Hans Bakkejord leder frivilligsentralen 

 
 

Til innkallingen: 

OpOm ber om at neste utvalgsmøte starter kl.09:00.  

 
Til sakslisten:  
 
"PS 18/18 Høringsuttalelse" legges til sakslisten og behandles.  

Randi Vaeng stiller spørsmål om hvorfor referatsaker behandles før politiske saker.  

Randi Vaeng innvilges permisjon fra kl.14:00.  
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
Kjell-Jostein Lillegård Karl-Johan Olsen 
 
utvalgsleder kommunalsjef helse og omsorg 
 
 

5



Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 10/18 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.18 og 12.03.18  2018/51 
PS 11/18 Referatsaker   
RS 8/18 Rådmannen orienterer fra enhetene   
RS 9/18 signert kontrakt KoRus  2018/273 
RS 10/18 Møte om samarbeidsavtale  2018/441 
RS 11/18 Informasjon om og invitasjon til oppstartsmøte for 

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene i 
UNN HFs opptaksområde 

 2018/214 

RS 12/18 Antibiotikaforbruksrapport Dyrøy omsorgssenter  2018/214 
RS 13/18 Avslutning av tilsynssak - ikke videre tilsynsmessig 

oppfølging 
X 2018/326 

RS 14/18 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR 
TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

 2018/390 

RS 15/18 Svar på Høring fra kommuneoverlegen: Pakkeforløp 
for gravide som bruker / har brukt alkohol, 
vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler 
(18/3788) 

 2018/421 

RS 16/18 Årsmelding 2017 - Interkommunale helsetjenester  2018/346 
PS 12/18 Valg av representant til samarbeidsutvalget  2018/84 
PS 13/18 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner  2018/357 
PS 14/18 Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i 

Dyrøy Kommune 
 2018/337 

PS 15/18 Innføring av samboergaranti  2018/262 
PS 16/18 Aktivitetsstøtte 2018  2018/468 
PS 17/18 SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018  2018/423 
PS 18/18 Høringsuttalelse   

 
 
Kjell-Jostein Lillegård 
utvalgsleder 
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PS 10/18 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.18 og 12.03.18 

Rådmannens forslag til vedtak: 
OpOm’s møteprotokoller av 13.02.18 og 12.03.18 godkjennes.  
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 13.02.18 og 12.03.18 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
OpOm’s møteprotokoller av 13.02.18 og 12.03.18 godkjennes. 
 
 
 

PS 11/18 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
 
Kommunalsjef helse og omsorg Karl-Johan Olsen orienterer: rus, omorganisering, avviksstistikk PLO. 
 
OpOM etterspør RUS-gruppe og øsker rapport rundt RUS-arbeidet neste møte. 
  
Randi Vaeng (FLD) stiller spørsmål om kommunalsjef for oppvekst og kompetanse.  
  
Rådmann Tore Uthaug orienterer om barnehage/skole.  
  
Referatsakene tas til orientering.  
  
Enst.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Referatsakene tas til orientering.  
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RS 8/18 Rådmannen orienterer fra enhetene 

RS 9/18 signert kontrakt KoRus 

RS 10/18 Møte om samarbeidsavtale 

RS 11/18 Informasjon om og invitasjon til oppstartsmøte for Riktigere antibiotikabruk i 
sykehjem i kommunene i UNN HFs opptaksområde 

RS 12/18 Antibiotikaforbruksrapport Dyrøy omsorgssenter 

RS 13/18 Avslutning av tilsynssak - ikke videre tilsynsmessig oppfølging 

RS 14/18 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 

RS 15/18 Svar på Høring fra kommuneoverlegen: Pakkeforløp for gravide som bruker / har 
brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler (18/3788) 

RS 16/18 Årsmelding 2017 - Interkommunale helsetjenester 
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PS 12/18 Valg av representant til samarbeidsutvalget 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Som eierrepresentant og vararepresentant til samarbeidsutvalget for barnehagen blant sine medlemmer 
som også sitter i kommunestyret, velges:  

- Eierrepresentant samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage: .................... 
- Varamedlem:..................... 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Valg av representant til samarbeidsutvalget 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
1. Som nestleder i OpOm velges Lise Nordahl (AP).  
2. Som eierrepresentant og vararepresentant til samarbeidsutvalget for barnehagen blant sine 
medlemmer som også sitter i kommunestyret, velges:  
-Eierrepresentant samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage: Lise Nordahl. 
-Varamedlem: Ørjan Thomassen. 
  
Enst. vedtatt.  
  
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
1. Som nestleder i OpOm velges Lise Nordahl (AP).  
2. Som eierrepresentant og vararepresentant til samarbeidsutvalget for barnehagen blant sine 
medlemmer som også sitter i kommunestyret, velges:  
-Eierrepresentant samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage: Lise Nordahl. 
-Varamedlem: Ørjan Thomassen. 
 
 

PS 13/18 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planen vedtas, kommunalsjef Helse og Omsorg er overordnet ansvarlig for planens oppfølging i påvente 
av ansettelse av kommunalsjef for oppvekst. 
 

Utvalgets innstilling: 
 
 
 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
 
 
Helsesøster Anette Jørgensen deltar i saken.  
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Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Planen vedtas, kommunalsjef Helse og Omsorg er overordnet ansvarlig for planens oppfølging i påvente 
av ansettelse av kommunalsjef for oppvekst. 
 
 

PS 14/18 Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy 
Kommune 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Lokale retningslinjer vedtas som de foreligger og kunngjøres i norsk Lovtidend. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy 
Kommune 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
 
Følgende forskrift utdeles i møtet:  

Kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig i Dyrøy kommune 

«Vedtatt av kommunestyret i Dyrøy 21.06. 18 med hjemmel i lov 24.juni nr. 30 om 
kommunale helse- og omsorgstjenester mm §3.2 andre ledd, jf lov 2. juli 1999 nr. 63 om 
pasient- og brukerrettigheter § 2-1 e.» 
  
§ 1 Formål 
Forskriften har som formål å sikre at pasientene eller brukerne i kommunen får nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
  
Forskriften skal klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig og 
regulere hvordan pasientene og brukerne skal følges opp under ventetid. 
  
§ 2 Virkeområde 
Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg lovlig i Dyrøy kommune, og som har et varig, 
døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen 
tilpasset bolig. Langtidsopphold gis ved Dyrøy omsorgssenter eller i et botilbud med tilsvarende 
tjenester, innenfor Dyrøy Kommunes nåværende grenser. 
  
§ 3 Grunnlag for vurdering og tildeling 
Dyrøy kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og 
tiltak i omsorgstrappen. Omsorgstrappen har tjenester på ulike nivå, der økende hjelpebehov møtes med 
økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være 
forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem. 
Vurdering av behovet for helsehjelp skal skje ved anvendelse av standardiserte kartleggingsverktøy. 

10



Ved helhetsvurdering skal det tas hensyn til søkers: 
- Helsetilstand 
- Alderspsykiatriske eller mentale tilstand for øvrig 
- Kognitiv svikt 
- Evne til egenomsorg 
- Boforhold 
- Nettverk og dets omsorgsevne 

  
Pasienten eller brukeren skal ha rett til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbud i samsvar med 
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. 
§ 4 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for døgnkontinuerlig 
oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men med 
hjelpebehov som er uforutsigbart og ikke kan tidfestes. 
  
Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er: 

- Nødvendig behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, som ikke kan 
ivaretas forsvarlig ved andre mulige tjenester. 

- Langtidsplass skal i hovedsak benyttes for personer over 67 år. 
- Nødvendig hjelpebehov som kun kan ivaretas forsvarlig i sykehjem, herunder bl.a. ved behov for 

palliativ omsorg ved kreftsykdom. 
- Behov for døgnkontinuerlig tilsyn og omsorg i livets sluttfase. 
- Døgnkontinuerlig behov for oppfølgning, skjerming og omsorg grunnet langtkommen 

demenslidelse. 
  

§ 5 Søknad og vedtak 
Tildeling av langtidsopphold skjer ved enkeltvedtak, som fattes på bakgrunn av helseopplysninger, 
søknad og vurdering av individuelle behov.  
Kommunen skal ha søknadsskjema tilgjengelig på kommunenes egen hjemmeside og på 
omsorgssenteret.  
  
Søknad sendes Dyrøy kommune ved Omsorgsteamet. Enhetsleder for omsorgssenter fatter vedtak etter 
at omsorgsteamet har innstilt til vedtak. 
  
§ 6 Venteliste 
Søkere som vil være best tjent med langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp vurderes av 
kommunen til å kunne bo hjemme i påvente av langtidsopphold, skal kommunen sette på venteliste, 
dersom det ikke er ledig plass. 
Ved ledig plass skal alle på ventelisten vurderes. Den med størst hjelpebehov ut i fra kriteriene i § 4 skal 
prioriteres. 
Omsorgsteamet skal holde oversikt over personer på ventelisten og tilgang på ledige plasser. 
  
§ 7 Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
Personer med vedtak som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige tjenester for å 
sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. 
Personer som mottar hovedomsorgen fra pårørende, skal få tilbud om avlastende tiltak for sørlig 
tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dagsenter må også vurderes. 
  
Ved endring av helsetilstand må det gjøres ny vurdering. 
§ 8 Saksbehandlingstid 
Kommunen skal forberede og avgjøre den enkelte sak uten ugrunnet opphold.  
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før den henvendelse kan bli besvart, skal 
det snarest mulig gis et foreløpig svar. I svaret skal det redegjøres for grunnen til at henvendelsen ikke 
kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. 
Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 
  
Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er 
mottatt (jamfør forvaltningsloven § 11 a). 
  
§ 9 Egenandel 
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Kommunen beregner egenandel i samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
  
§ 10 Klageadgang 
Vedtak kan påklages til fylkesmannen. En klage skal være skriftlig og fremsettes for Dyrøy kommune ved 
Omsorgsteamet. Enhetsleder ved omsorgssenteret tar klagen opp til vurdering etter innstilling fra 
Omsorgsteamet. Dersom klagen ikke kan tas til følge av enhetsleder, skal Oppvekst- og omsorgsutvalget 
ta den opp til ny vurdering. Gis klager ikke medhold, blir klagen å oversende uten ugrunnet opphold til 
fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse. 
Klagefristen er fire uker og skal fremgå av vedtaket. 
Omsorgsteamet bistår med hjelp til å fremsette eventuell klage. 
  
§ 11 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. 
  
  
Omforent forslag til vedtak:  
  
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy kommune vedtas.  
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy kommune vedtas.  
 
 

PS 15/18 Innføring av samboergaranti 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune formaliserer dagens praksis og innfører samboergaranti for samboende og ektepar der 
begge tilfredsstiller lokale retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem. 
 
I tilfeller der pasientens ektefelle/samboer har behov for dagopphold eller døgnopphold i forbindelse 
med ekstra dårlig pasient, eller andre forhold som tilsier slike behov, så vurderes og imøtekommes slike 
ønsker fortløpende i forhold til parets ønsker og institusjonens kapasitet.  
 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Innføring av samboergaranti 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Dyrøy kommune formaliserer dagens praksis og innfører samboergaranti for samboende og ektepar der 
begge tilfredsstiller lokale retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem. 
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I tilfeller der pasientens ektefelle/samboer har behov for dagopphold eller døgnopphold i forbindelse 
med ekstra dårlig pasient, eller andre forhold som tilsier slike behov, så vurderes og imøtekommes slike 
ønsker fortløpende i forhold til parets ønsker og institusjonens kapasitet.  
 
 
 

PS 16/18 Aktivitetsstøtte 2018 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Aktivitetsstøtte for 2018 til lag og foreninger i Dyrøy kommune tildeles med til sammen 
kr. 75.000,- 

 
2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2018:  

 

 

Lag og forening Søknad Fordeling
1 Håndarbeidslaget 14 990 4 000
2 UL Forsøket 26 994 7 000
3 Dyrøy Hagelag - Busstur 8 259 3 000
5 Dyrøy Hagelag - Vakumpakker 3 139 1 000
6 Brøstadbotn Barnegospel 10 000 5 000
7 Dyrøy Turlag 46 400 13 000
8 Brøstadbotn Skytterlag 11 000 5 000
9 BIL Fotball 40 000 12 500

10 Dyrøy korforening 25 000 7 000
Totalt 185 782 57 500
Folkeuniversitetet 7 500
Badevakt, Bil 10 000

75 000

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Aktivitetsstøtte 2018 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
 
Næringskonsulent Frank Moldvik og leder frivilligsentralen Hans Bakkejord, deltar i saken.  
 
 
Det deles ut en oversikt over fordelingen fra 2017.  
 
OpOm ønsker at retningslinjene for aktivitetsstøtte skal legges ved saksbehandlingen, samt at 
retningslinjene skal revideres slik at de er klare til neste års søkeprosess.  
  
Omforent forslag til vedtak: 
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Nytt pkt.3:  
- Fra og med 2019 må aktiviteter tilknyttet Folkeuniversitetet søke på lik linje med andre søkere. 
Endringen bekjentgjøres FU Midt-Troms.  
 
Nytt pkt.4:  
- Regler for aktivitetsstøtte legges fram for revidering i løpet av høsten 2018, herunder krav til regnskap 
året før, budsjett for aktiviteten og ved konkrete innkjøp dokumenteres utgifter for utbetaling av støtte.  
Punktene legges til rådmannens forslag til vedtak.  
 
Enst. vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
1. Aktivitetsstøtte for 2018 til lag og foreninger i Dyrøy kommune tildeles med til sammen kr. 75.000,- 
 
2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2018: 
  
Lag og forening                               Søknad                Fordeling 
1. Håndarbeidslaget                         14 990                   4000 
2. UL Forsøket                                 26 994                   7000 
3. Dyrøy Hagelag - busstur              8259                      3000 
4. Dyrøy Hagelag - Vakumpakker    3139                     1000 
5. Brøstadbotn barnegospel              10 000                   5000 
6. Dyrøy Turlag                                 46 400                  13 000 
7. Brøstadbotn skytterlag                   11 000                  5000 
8. BIL Fotball                                    40 000                  12 500 
9. Dyrøy korforening                         25 000                  7000 
  
Totalt                                       185 782                         57 500 
Folkehelseuniversitetet                                                    7500 
Badevakt, BIL                                                               10 000 
                                                                                      75 000 
  
3. Fra og med 2019 må aktiviteter tilknyttet Folkeuniversitetet søke på lik linje med andre søkere. 
Endringen bekjentgjøres FU Midt-Troms.  
4. Regler for aktivitetsstøtte legges fram for revidering i løpet av høsten 2018, herunder krav til regnskap 
året før, budsjett for aktiviteten og ved konkrete innkjøp dokumenteres utgifter for utbetaling av støtte.  
  
  
 

PS 17/18 SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Støtte fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 tildeles med til sammen kr. 150.000,- etter 

slik fordeling: 
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Søker Søknad Tildeling Kategori
1 Trond Marius Olsen 25 000 0 Utstilling av kulturminner
2 Vanja Karlsen 0 Utgifter - Bikini fitness
3 Vegard R Paulsen 11 000 5 000 Utgifter - landslag - volleyball
4 Matias J Wilhelmsen 5 285 0 Utgifter - Crosskart
5 Dyrøy Ungdomsråd 72 000 0 Innkjøp 2 go-karter
6 NMK Dyrøy 36 000 10 000 1 go-cart
7 Synnøve Nupen/Galleri N 25 000 25 000 Barnekunstkort
8 Brøstadbotn Barnegospel 5 000 Søknad om driftsstøtte
9 Dyrøy Ungdomsråd 15 000 5 000 Millionfisken - Sjøvegan

10 Bjørkebakk Skytterlag 185 000 10 000 Skivebu - vedlikehold
11 Dyrøy Turlag 46 400 4 500 rydde turstier, merking mv. 
12 Arvid Hanssen Minnest. 25 000 25 000 Forarbeid - upubliserte dikt
13 Wilde J. Johansen 5 000 Utgifter - U19 landslag - Volleyball
14 Brøstadbotn Skytterlag 11 000 4 000 Reparasjon etter stormskade
15 UL Nordlys 15 000 4 000 Nytt lydanlegg
16 Dyrøy Barnehage 25 000 12 500 Realfagssatsing (se søknad 17)
17 Elvetun Skole 25 000 12 500 Realfagssatsing (se søknad 16)
18 BIL, fotball 122 000 4 000 Mål, skole, flykninger, utstyr
19 Silje/Pia Sætherskar 25 000 1 000 Dyrepensjonat
20 Synnøve Nupen/Galleri N 25 000 0 Barnekunstkalender - Workshop
22 Espenes Kultur 155 000 15 000 Etablering - Espenes kulturlåve/konsert
23 Kulturpris 2500 2500

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 

Næringskonsulent Frank Moldvik og leder frivilligsentralen Hans Bakkejord, deltar i saken.  

Omforent forslag til vedtak: 

Søker 2 tildeles 4000 kr 
Hentes fra søker 3, 8, 13 og 22.  

Nytt pkt.2:  

OpOm ønsker at administrasjonen går i dialog med SalMar Nord angående pkt.8, faste avsetninger med 
tanke på å endre beløp/kriterier.   

Enst. vedtatt.  

 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
  
1. Søker 2 tildeles 4000 kr 
Hentes fra søker 3, 8, 13 og 22.  
2. OpOm ønsker at administrasjonen går i dialog med SalMar Nord angående pkt.8, faste avsetninger 
med tanke på å endre beløp/kriterier.  
 

1. Søker 2 tildeles 4000 kr 
Hentes fra søker 3, 8, 13 og 22.  

 

15



2. OpOm ønsker at administrasjonen går i dialog med SalMar Nord angående pkt.8, faste 
avsetninger med tanke på å endre beløp/kriterier.  

 
 

PS 18/18 Høringsuttalelse 

 
Høringsuttalelse 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
  
Forslag til høringsuttalelse fra Dyrøy SV og AP: 
  
Oppvekst- og omsorgsutvalget i Dyrøy krever: 
- At regjeringen sikrer flere trygge voksne til stede for barna gjennom å sørge for økt statlig finansiering 
av bemanningsnormen. 
- At regjeringen og Stortinget sikrer de ansattes vilkår ved å unngå negative konsekvenser som økt bruk 
av deltidsstillinger i barnehagesektoren. 
- At effekten av normen evalueres grundig etter to år, slik at konsekvensene i sektoren og for 
kommunene kartlegges. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Oppvekst- og omsorgsutvalget i Dyrøy krever: 
- At regjeringen sikrer flere trygge voksne til stede for barna gjennom å sørge for økt statlig finansiering 
av bemanningsnormen. 
- At regjeringen og Stortinget sikrer de ansattes vilkår ved å unngå negative konsekvenser som økt bruk 
av deltidsstillinger i barnehagesektoren. 
- At effekten av normen evalueres grundig etter to år, slik at konsekvensene i sektoren og for 
kommunene kartlegges. 
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PS 20/18 Referatsaker

RS 17/18 Rådmannen orienterer fra enhetene



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
983 887 406 

Avdeling 
Helserettsavdelingen 

Saksbehandler 
Anne Sofie H. von 
Düring 
22 24 87 17 

Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal 

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift om 
pasientjournal (pasientjournalforskriften). Forskriften skal erstatte dagens 
forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal og forskrift 17. 
desember 2014 nr. 1757 om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. 
Bestemmelsene om tilgang til helseopplysninger internt i en virksomhet og 
mellom virksomheter er harmonisert. I motsetning til dagens 
pasientjournalforskrift, foreslås at den nye forskriften også skal gjelde for 
personell i apotek. 

I samsvar med EUs personvernforordning forslås endringer som begrenser 
adgangen til å ta betalt for utskrift eller kopi av pasientjournalen.   

Departementet har ved utarbeidelse av forskriften særskilt vurdert hvordan 
kravet til journalens innhold best bør presiseres, og har utarbeidet alternativt 
forslag til forskriftstekst. Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av 
spørsmålet, se punkt 3.6.4. 

Høringsuttalelser kan leveres digitalt på denne siden: lenke til den aktuelle saken 
på regjeringen.no 

Etter liste 
 
 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/1848- 

Dato 

18. april 2018 
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https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2598296/


 

 

Side 2 
 

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. 
Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alternativt 
kan høringsuttalelser sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 
Dep, 0030 Oslo. 

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til 
underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer 
e.l. Alle kan gi høringsuttalelser. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige 
etter offentlighetsloven og vil bli publisert. 

Høringsfristen er 6. august  2018. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Helgeland (e.f.) 
avdelingsdirektør  
 
 

Anne Sofie H. von Düring 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

 

 

 

 

Høring:  

Forslag til ny forskrift om 

pasientjournal 
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Høringsfrist 6. august 2018 
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1 Innledning 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en ny forskrift om pasientjournal 

(pasientjournalforskriften). Forskriften skal erstatte dagens forskrift 21. desember 2000 nr. 

1385 om pasientjournal og forskrift 17. desember 2014 nr. 1757 om tilgang til 

helseopplysninger mellom virksomheter.  

Grunntanken bak endringsforslaget er den samme som i målbildet som er beskrevet i 

Meld. St. 9 (2012−2013) "Én innbygger - én journal". Helsepersonell skal ha rask og 

effektiv tilgang til nødvendige og oppdaterte pasientopplysninger, samtidig som 

personvernet ivaretas. Dette gjelder gjennom hele behandlingsforløpet uavhengig av hvor 

i landet pasienten blir syk eller får behandling. For å sikre best mulig helsehjelp til hver 

enkelt er det avgjørende at relevante og nødvendige helseopplysninger er korrekt 

nedtegnet i pasientens journal. Alle som yter helsehjelp har plikt til å føre journal.  

I forslaget til ny forskrift tar departementet utgangspunkt i at pasientens journal er 

elektronisk. Det vises til krav i forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om IKT-standarder i helse- og 

omsorgstjenesten, som i § 3 slår fast at pasientjournaler skal føres elektronisk. 

Pasientens journalopplysninger ligger fortsatt lagret i mange ulike elektroniske systemer i 

de ulike virksomhetene, men departementet ser nå at virksomhetene i større grad 

samarbeider om felles systemer for elektronisk pasientjournal, laboratorie- og 

røntgensystemer og andre fagsystemer. I de regionale helseforetakene har det over flere år 

pågått et betydelig konsolideringsarbeid, slik at sykehusene i flere av regionene nå i 

hovedsak har felles IKT-systemer. Det er også etablert nasjonale e-helseløsninger, blant 

annet kjernejournal, e-resept og digitale innbyggertjenester på helsenorge.no, som 

inneholder og tilgjengeliggjør helseopplysninger for den enkelte pasient.   

I motsetning til dagens pasientjournalforskrift, foreslår departementet å gjøre den nye 

forskriften gjeldende for personell i apotek. Videre foreslås det en ny bestemmelse hvor 

dataansvar presiseres i samsvar med EUs personvernforordning. Departementet foreslår 

også endringer som begrenser adgangen til å ta betalt for utskrift eller kopi av 

pasientjournalen i samsvar med personvernforordningen.  

Videre er forskrift om tilgang mellom virksomheter innarbeidet i forskriftsutkastet. 

Bestemmelsene om tilgang til helseopplysninger internt i en virksomhet og mellom 

virksomheter er harmonisert.  

Benevnelsen databehandlingsansvarlig er i dette forskriftsforslaget erstattet av  

dataansvarlig, se punkt 3.4. 

Forskriftsutkastet har regler om: 

− formål og virkeområde 

− journalens innhold 

− pasientinnsyn 

− dataansvar  

− krav om system for autorisasjon og autentisering 
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− opphør av virksomhet 

− retting og sletting av opplysninger 

− tilintetgjøring ved digitalisering av fysiske dokumenter 

− virksomhetenes dokumentasjonsplikt og kontroll ved tilgjengeliggjøring av 

helseopplysninger. 

 

Departementet har ved utarbeidelse av forskriften vurdert hvordan kravet til journalens 

innhold bør presiseres, og har utarbeidet alternativt forslag til forskriftstekst i punkt 3.6.4. 

Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av hvilket alternativ som best kan 

oppfylle forskriftens formål. 

Departementet har lagt vekt på at regler som følger av personvernforordningen, 

helsepersonelloven og pasientjournalloven ikke skal gjentas i den nye forskriften. 

Forskriftsforslaget regulerer innholdet i og behandling av opplysninger i journalen og ikke 

teknologiske egenskaper og forutsetninger som må være til stede for å nå forskriftens mål 

og krav. Forskriften fastsetter for eksempel ikke særskilte krav til teknisk standardisering 

og strukturering av informasjon, krav til arkitektur for felles grensesnitt for ulike systemer 

eller krav til felles kodeverk for informasjonsklasser. Departementet vil komme tilbake til 

dette i tilknytning til arbeidet med å vurdere virkemidler for styring og samordning på e-

helseområdet.  
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2. Gjeldende rett og forslag til ny personopplysningslov 

2.1 Pasientjournalforskriften og akuttmedisinforskriften  

Helsepersonells journalføringsplikt følger av helsepersonelloven §§ 39 og 40 og er 

nærmere regulert i forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal 

(pasientjournalforskriften). Pasientjournalforskriften er hjemlet i helsepersonelloven,  

spesialisthelsetjenesteloven, tannhelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.  

Forskriften gjelder alle pasientjournaler der helsepersonell gjennomfører sin 

dokumentasjonsplikt etter helsepersonelloven, med unntak av helsepersonell i apotek.  

Pasientjournalforskriften har regler om oppretting og organisering av journal, krav til 

journalføringen og journalens innhold, inkludert epikrise. Videre er det regler om 

personvern, innsynsrett, rett til kopi eller utskrift av journal, regler om redigering, retting 

og sletting, krav til oppbevaring og oppbevaringstid, overføring av journal, opphør av 

virksomhet samt tilintetgjøring.  

Flere av bestemmelsene, som regler om personvern, overføring av journal, opphør av 

virksomhet og plikt til oppbevaring og sletting er også vedtatt i lovs form. Se blant annet 

pasientjournalloven §§ 22, 24 og 25.  

En sentral bestemmelse i forskriften er § 8 som i 21 punkter, fra a til u, gir en detaljert 

oppregning av opplysninger som skal inngå i journalen, dersom de er relevante og 

nødvendige for pasienten og ytelse av helsehjelp. Listen i § 8 er ikke uttømmende. Andre 

opplysninger enn de som er nevnt skal tas inn i journalen i den utstrekning de er relevante 

og nødvendige. 

Etter forskriften § 12 kan det ved utlevering av kopi eller utskrift av journal etter pasient- 

og brukerrettighetsloven § 5-1 kreves betaling. Betalingen kan ikke overstige 85 kroner. 

Videre fastsetter forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal 

legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. 

(akuttmedisinforskriften) § 20 at AMK- og legevaktsentralers lydopptak er en del av 

pasientens journal. Lydopptak skal oppbevares i tre år etter opptaksdato og deretter 

slettes. Lydopptaket skal likevel ikke slettes der opptaket er brukt som del av 

beslutningsgrunnlaget i tilsyns-, klage- eller erstatningssaker, inngår i annen 

saksbehandling eller opptaket av andre årsaker har verdi som dokumentasjon. 

2.2 Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 

Forskrift 17. desember 2014 nr. 1757 om tilgang til helseopplysninger mellom 

virksomheter er hjemlet i pasientjournalloven. Formålet med forskriften er å ivareta 

informasjonssikkerhet og personvern ved tilgang mellom virksomheter. Med tilgang 

menes at helsepersonell gis adgang til direkte elektronisk å hente frem helseopplysninger 

om pasienter. 

Forskriften gjelder ikke tilgang internt i virksomheten eller tilgang mellom virksomheter 

som samarbeider om felles journalsystem. 
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Virksomheter som vil gi helsepersonell fra andre virksomheter tilgang må inngå en 

særskilt avtale om dette. Avtalen skal blant annet inneholde hvilke journalmoduler 

tilgangen omfatter, og rutiner og fordeling av oppgaver for å ivareta kravene i forskriften. 

En forutsetning for å inngå en slik avtale, er at tilgang ikke svekker 

informasjonssikkerheten ved behandling av helseopplysninger i noen av virksomhetene.  

Forskriften krever at de databehandlingsansvarlige virksomhetene etablerer nødvendige 

organisatoriske og tekniske tiltak for tildeling og kontroll av tilgangsrettigheter  til 

helseopplysninger. Videre er det krav om at virksomhetene har tekniske og 

organisatoriske løsninger som kan avgrense tilgangen til helseopplysninger til hva som er 

relevant og nødvendig for ytelse, administrasjon og kvalitetssikring av helsehjelp til 

pasienten.  

Pasienten kan kreve at helseopplysninger som kan knyttes til vedkommende sperres  for 

tilgang fra annen virksomhet. Forskriften krever også at virksomhetene må ha tekniske 

løsninger som gjør slik sperring mulig. 

Hvis kravene i forskriften ikke er oppfylt, kan det ikke gis tilgang mellom virksomheter. 

Opplysningene må da gjøres tilgjengelige ved utlevering hvis vilkårene for dette er 

oppfylt etter pasientjournalloven § 19 eller helsepersonelloven §§ 25 og 45.   

Departementet ba i brev 15. mars 2016 Direktoratet for e-helse om å kartlegge sektorens 

bruk av forskriften. Departementet mottok kartleggingen 28. juni 2016. Direktoratet for e-

helse kontaktet samtlige kommuner, de fire regionale helseforetakene og et utvalg 

avtalespesialister. Det kom inn 119 besvarelser. Kartleggingen gir ikke en komplett 

oversikt over forskriftens anvendelse.  

Det generelle inntrykket er at virksomhetene ikke har tilstrekkelig kunnskap om innholdet 

i forskriften, at de ikke ser behov for å anvende forskriften per i dag fordi fokuset er på 

felles journal etter pasientjournalloven § 9, og at tekniske løsninger per i dag ikke er 

kompatible. 

Besvarelsene fra de regionale helseforetakene viser at det ikke er etablert løsninger som gir 

tilgang mellom virksomheter etter forskriften. Tre av foretakene oppgir at pasientjournalloven 

§ 9 om samarbeid mellom virksomheter anses for å være et bedre alternativ. De oppgir 

tekniske eller systemmessige årsaker til at de ikke anser det hensiktsmessig å ta i bruk 

forskriften. 

I brevet 28. juni 2016 oppsummer Direktoratet for e-helse:  

"Inntrykket man sitter igjen med etter en gjennomgang av besvarelsene er at sektoren under 

ett opplever at kravene som er stilt i forskriften er strengere eller noe annet enn de 

alminnelige kravene som allerede stilles til ivaretakelse av informasjonssikkerhet og 

personvern i hver enkelt virksomhet. Det synes å være gjennomgående lite kunnskap hos 

virksomhetene knyttet til innholdet i forskriften og besvarelsene under ett synliggjorde både 

eksplisitt og implisitt et gjennomgående behov for nasjonale retningslinjer/ veiledninger og 

overordnete føringer knyttet til gjennomføring." 
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2.3 Pasientjournalloven  

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) 

ble vedtatt 20. juni 2014 og trådte i kraft 1. januar 2015. Loven regulerer behandling av 

helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp. Loven omfatter alle opplysninger som 

registreres og behandles i tilknytning til helsehjelp, det vil si alle typer behandlingsrettede 

helseregistre, inkludert hovedjournal, medisinkort, røntgen- og laboriatoriesystemer, 

pasientadministrative systemer og informasjon i medisinsk-teknisk utstyr.  

Pasientjournalforskriften er pr. i dag ikke tilpasset den nye pasientjournalloven. I den grad 

det er motstrid mellom pasientjournalloven og pasientjournalforskriften, vil loven gå 

foran.  

Formålet med loven er at behandlingen av helseopplysninger skal skje på en måte som gir 

pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet. Dette skal skje ved at relevante og 

nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen nedtegnes/registreres i en journal 

for den enkelte pasient på en rask og effektiv måte. Opplysningene skal være tilgjengelige 

for annet helsepersonell som har behov for det ved ytelse av helsehjelp til pasienten. 

Samtidig skal vernet mot at opplysninger gis til uvedkommende ivaretas.  

Pasientjournalloven pålegger virksomheter som yter helsehjelp å sørge for å ha 

behandlingsrettede helseregistre for gjennomføring av helsepersonells 

dokumentasjonsplikt. Systemene skal bygges opp og organiseres slik at helsepersonell kan 

utføre sine oppgaver og ivareta sitt ansvar etter helsepersonelloven. Systemene skal også 

sikre at pasienter og brukere får ivaretatt sine rettigheter etter pasient- og 

brukerrettighetsloven. Pasientjournalloven henviser derfor i flere bestemmelser til 

helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven.  

Aktuelle bestemmelser i helsepersonelloven av betydning for virksomhetens ansvar er 

blant annet bestemmelsene om 

 taushetsplikt (helsepersonelloven § 21) og forbud mot urettmessig tilegnelse av 

helseopplysninger (helsepersonelloven § 21 a),  

 videreformidling av opplysninger til samarbeidende personell (helsepersonelloven § 

25), 

 utlevering av og tilgang til journalopplysninger (helsepersonelloven § 45) og 

 pasienters og brukeres rett til å motsette seg tilgjengeliggjøring av helseopplysninger 

(helsepersonelloven §§ 25 og 45).  

 

Aktuelle bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven er blant annet  

 pasienter og brukeres rett til informasjon om og innsyn i behandling av 

helseopplysninger (pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og §§ 3-2 til 3-5), og 

 rett til vern mot spredning av opplysninger (pasient- og brukerrettighetsloven§ 3-6). 
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Se også nærmere om helsepersonelloven og retten til innsyn etter pasient- og 

brukerrettighetsloven i punkt 2.4 og 2.5.  

2.4 Helsepersonelloven  

Plikt til å føre journal 

Helsepersonelloven § 39 første ledd første punktum fastslår at den som yter helsehjelp 

skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte 

pasient. Plikten er en personlig plikt for den som yter helsehjelp. For virksomheten 

(helseinstitusjonen) hvor helsehjelpen ytes, består plikten i å legge til rette for at den som 

yter hjelpen kan gjennomføre dokumentasjonsplikten. Plikten til å føre journal gjelder 

ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra 

annet helsepersonell. 

Krav til journalens innhold følger av helsepersonelloven § 40 første og andre ledd. 

Bestemmelsen lyder: 

"Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og 

nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er 

nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i 

medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.  

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen." 

  

Ansvaret for å nedtegne opplysninger i helsepersonelloven § 39 knyttes til helsehjelp. Det 

er ingen unntak for helsepersonell i apotek. Det betyr at helsepersonell i apotek også 

omfattes av dokumentasjonsplikten etter helsepersonelloven § 39. Se også punkt 2.6 om 

apotekenes plikter. 

 

Journalansvarlig  

I helseinstitusjoner skal det etter helsepersonelloven § 39 andre ledd utpekes en person 

som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til 

hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen. 

Bestemmelsen er nærmere presisert i pasientjournalforskriften § 6. Forskriften fastslår at 

det i helseinstitusjoner er den journalansvarlige som skal sørge for at journal blir opprettet 

samt at det skal fremgå av journalen hvem om er journalansvarlig. Videre fastslås at 

journalansvarlig ikke kan beslutte at opplysninger utelates fra journalen, dersom 

opplysningene er av betydning som dokumentasjon for uenighet mellom helsepersonell i 

faglige spørsmål. 

  

Retting og sletting av journal 

Regler om retting og sletting av journal og journalopplysninger er gitt i 

helsepersonelloven §§ 42 til 44.  
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Helsepersonelloven § 42 regulerer retting av journalopplysninger. Første til tredje ledd 

fastslår: 

"Helsepersonell som nevnt i § 39 skal etter krav fra den opplysningen gjelder, eller 

av eget tiltak, rette feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller 

utsagn i en journal. Retting skal skje ved at journalen føres på nytt, eller ved at en 

datert rettelse tilføyes i journalen. Retting skal ikke skje ved at opplysninger eller 

utsagn slettes. 

Dersom krav om retting avslås, skal kravet om retting og begrunnelse for avslaget 

nedtegnes i journalen. 

Avslag på krav om retting kan påklages til Fylkesmannen som avgjør om retting 

kan foretas." 

Helsepersonelloven § 43 regulerer sletting av journalopplysninger. Etter krav fra den 

journalopplysningene gjelder, eller av eget tiltak, skal helsepersonell slette opplysninger 

eller utsagn i journalen, dersom dette er ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, og  

1) opplysningene er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder 

eller  

2)  opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp. 

Dersom krav om sletting avslås, skal kravet om sletting og begrunnelse for avslaget 

nedtegnes i journalen. 

Avslag på krav om sletting kan påklages til Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen mener 

at sletting kan være i strid med regler om kassasjon mv. i arkivlova §§ 9 eller 18, skal det 

innhentes uttalelse fra Riksarkivaren. 

Helsepersonelloven § 44 regulerer der journalføringen er gjort på feil person. 

Bestemmelsen fastslår at helsepersonell som er ansvarlig for at det føres pasientjournal, 

skal slette journaler opprettet på feil person hvis ikke allmenne hensyn tilsier at journalen 

bør bevares. Sletting vil for eksempel kunne nektes hvis det er aktuelt å samle 

dokumentasjon for å kunne reagere overfor helsepersonell som har gjort feilen. Nektes 

sletting, kan avgjørelsen overprøves av fylkesmannen. 

 

Utlevering av og tilgang til journal og journalopplysninger 

Helsepersonelloven § 45 regulerer utlevering av og tilgang til journal og 

journalopplysninger i forbindelse med helsehjelp: 

"Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell som skal yte eller 

yter helsehjelp til pasient etter denne lov, gis nødvendige og relevante 

helseopplysninger i den grad dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til 

pasienten på forsvarlig måte. Det skal fremgå av journalen at annet helsepersonell 

er gitt helseopplysninger. 
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Helseopplysninger som nevnt i første ledd kan gis av den 

databehandlingsansvarlige for opplysningene eller det helsepersonell som har 

dokumentert opplysningene, jf. § 39. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser til utfylling av første ledd, 

og kan herunder bestemme at annet helsepersonell kan gis tilgang til journalen 

også i de tilfeller som faller utenfor første ledd." 

Hensikten med bestemmelsen er å legge forholdene til rette for effektiv kommunikasjon 

mellom helsepersonell ved ytelse av helsehjelp, uavhengig av virksomhetsgrenser, 

samtidig som at taushetsplikten og opplysningenes konfidensialitet ivaretas. 

Samarbeidende personell er gitt en tilsvarende tilgang til helseopplysninger etter 

helsepersonelloven § 25. 

2.5 Rett til journalinnsyn etter pasient- og brukerrettighetsloven  

Pasient og bruker har etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 første ledd rett til 

innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Pasienten og 

brukeren har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller 

lignende.  

Et unntak fra innsynsretten følger av § 5-1 andre ledd. Pasienten og brukeren kan nektes 

innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare 

for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller innsyn er klart 

utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær. I slike tilfeller har en 

representant for pasienten eller brukeren rett til innsyn i opplysningene, hvis ikke 

representanten anses uskikket.  

Innsyn i journal for mindreårige følger reglene om informasjon i lovens § 3-4. Blant annet 

har foreldrene innsynsrett til barnet er 16 år, med unntak for visse typer opplysninger. 

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre 

eller andre med foreldreansvaret helt til pasienten fyller 18 år. Dersom barneverntjenesten 

har overtatt omsorgen for pasient eller bruker under 18 år etter barnevernloven § 4-6 andre 

ledd, § 4-8 eller § 4-12, har barneverntjenesten tilsvarende innsynsrett som foreldrene. 

 

Nærmeste pårørerende til en avdød pasient har rett til innsyn i journal dersom ikke særlige 

grunner taler mot det. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 femte ledd. I 

andre tilfeller må pasienten som hovedregel samtykke før pårørende gis innsyn. Unntak 

fra samtykkekravet gjelder blant annet når pasienten ikke kan ivareta sine interesser på 

grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemming, se 

§ 3-3 andre ledd. 
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2.6 Apotekloven  

Apotekloven § 5-5a setter krav til apotekenes dokumentasjon av reseptekspedisjon. 

Dokumentasjonsplikten omfatter all ekspedisjon og utlevering av legemidler og 

handelsvarer etter resept og rekvisisjon. Plikten er begrunnet i behov for  

− kvalitetssikring av reseptkontroll og pasientveiledning 

− mulighet for i ettertid å kunne spore hva som ble ekspedert 

− bruk av ekspedisjonsdata i forbindelse med tilsyn med rekvirenter. 

 

Plikten til dokumentasjon etter § 5-5 a omfatter legemidler til både dyr og mennesker.  

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å gi nærmere forskrifter, blant annet om hva 

som skal registreres og oppbevaringsperioder. Departementet har per i dag ikke gitt slike 

forskrifter. 

For pasienters innsynsrett i lagrede opplysninger gjelder pasient- og brukerrettighetsloven. 

Apotek er også pålagt å oppbevare visse typer resepter, herunder resepter på legemidler i 

reseptgruppe A og B (vanedannende legemidler mv.) etter forskrift 27. april 1998 nr. 455 

om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek kapittel 9.  

Videre må apotek oppbevare reseptdata etter forskrift 17. oktober 2003 nr. 1246 om 

innsamling og behandling av helseopplysninger i reseptbasert legemiddelregister. 

Forskriften § 2-1 pålegger apotek å overføre visse reseptopplysninger til 

legemiddelregisteret. 

2.7 Norm for informasjonssikkerhet – veiledende retningslinjer 

Norm for informasjonssikkerhet (Normen) i helse- og omsorgstjenesten er utarbeidet av 

representanter for helse- og omsorgstjenesten, og er en bransjenorm med faktaark og 

veiledere.  

Normen detaljerer og supplerer gjeldende lover og forskrifter på nærmere bestemte 

områder. Det er omforente "krav" som bidrar til at virksomhetene kan ha gjensidig tillit til 

at behandling av helse- og personopplysninger i virksomhetene gjennomføres på et 

forsvarlig sikkerhetsnivå. Normen er et viktig hjelpemiddel i virksomhetenes arbeid med 

informasjonssikkerheten.  

Normen forvaltes av styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet. Styringsgruppen er 

sammensatt av representanter fra helse- og omsorgssektoren.  

2.8 EUs personvernforordning (2016/679) 

EUs personvernforordning ble vedtatt i april 2016 og erstatter personverndirektivet  fra 

1995. Forordningens overordnede formål er å sikre vern av personopplysninger, ensartede 

regler i EU/EØS og fri utveksling av personopplysninger mellom EU/EØS-landene. 

Forordningen inneholder et omfattende regelverk, blant annet om de grunnleggende 

prinsippene og vilkårene for å behandle personopplysninger, rettigheter for 
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enkeltpersoner, overføring av personopplysninger over landegrensene og om tilsyn og 

sanksjoner. Reglene gjelder for både private og offentlige aktører.  

Forordningens formål, systematikk, terminologi og grunnprinsipper er i stor grad en 

videreføring av personverndirektivet fra 1995 og personopplysningsloven av 2000. Dette 

gjelder også de mer konkrete reglene i forordningen. Samtidig innebærer forordningen en 

rekke endringer, både på detaljnivå og av mer grunnleggende karakter. De registrertes 

rettigheter er på flere punkter styrket. Videre gir forordningen enkelte nye rettigheter, 

blant annet en rett til å overføre personopplysninger fra en tjenestetilbyder til en annen, 

såkalt dataportabilitet.  

For behandlingsansvarlige (dataansvarlige) bortfaller melde- og konsesjonsplikten og 

erstattes med nye plikter til dokumentasjon og konsekvensvurderinger samt 

forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndigheten. Det innføres videre en plikt til å ha 

personvernombud for offentlige myndigheter og for visse private behandlingsansvarlige. 

Videre kan Datatilsynet ilegge vesentlig høyere overtredelsesgebyr. Det innføres også en 

mer effektiv tilsynsordning på europeisk nivå, ved at behandlingsansvarlige i 

utgangspunktet kun skal forholde seg til én tilsynsmyndighet i EU/EØS. 

Forordningen må gjennomføres ordrett i norsk rett. I en viss utstrekning åpner 

forordningen likevel for, og pålegger til dels, at det gis nasjonale bestemmelser som 

utfyller, presiserer eller gjør unntak fra forordningens regler. 

 

Forslag til ny personopplysningslov 

Justis- og beredskapsdepartementet la 23. mars 2018 frem Prop. 56 LS (2017−2018) om 

lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til 

deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 

2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avalen.  

I proposisjonen blir det også foreslått nødvendige endringer i blant annet pasient- og 

brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, pasientjournalloven og helseregisterloven. 

 

Vilkårene for behandling av helseopplysninger 

Forordningens regler om behandlingsgrunnlag svarer i stor grad til  gjeldende rett, men det 

er noen forskjeller. Grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger er 

inntatt i artikkel 5, krav til behandlingsgrunnlag/behandlingens lovlighet følger av artikkel 

6 og for behandling av særlige kategorier opplysninger, blant annet helseopplysninger, 

gjelder kravene i artikkel 9 i tillegg.  

Behandling av helseopplysninger vil i noen tilfeller ha hjemmel direkte i forordningen. 

Dette gjelder blant annet når den registrerte har samtykket, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav a og 

artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Behandling av helseopplysninger som ikke er basert på et 

gyldig samtykke i samsvar med forordningen, krever som hovedregel lovhjemmel, jf. 

artikkel 6 nr. 3, og at andre vilkår i artikkel 9 nr. 2 er oppfylt . For dokumentasjon av 
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helsehjelp er artikkel 9 nr. 2 bokstav h særlig aktuell. Bestemmelsen åpner for behandling 

av slike opplysninger når dette er nødvendig  

«…i forbindelse med forebyggende medisin eller arbeidsmedisin for å vurdere en 

arbeidstakers arbeidskapasitet, i forbindelse med medisinsk diagnostikk, yting av 

helse- eller sosialtjenester, behandling eller forvaltning av helse- eller 

sosialtjenester og -systemer på grunnlag av unionsretten eller medlemsstatenes 

nasjonale rett eller i henhold til en avtale med helsepersonell og med forbehold for 

vilkårene og garantiene nevnt i nr. 3.» 

Forordningen artikkel 9 nr. 3 krever at opplysningene er beskyttet av taushetsplikt. Det 

presiseres i forordningen artikkel 9 nr. 4 at staten kan opprettholde eller innføre strengere 

vilkår for behandling av genetiske opplysninger, biometriske opplysninger eller 

helseopplysninger. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dataansvarlig og databehandler 

Ansvaret for personvernet påligger etter forordningen den behandlingsansvarlige, i 

helselovgivningen betegnet som databehandlingsansvarlig. I Prop. 56 LS (2017−2018) 

foreslås at databehandlingsansvarlig endres til dataansvarlig, se proposisjonen punkt 32.2 . 

Sentrale plikter for den dataansvarlige er blant annet å sørge for at all behandling av 

helseopplysninger er i tråd med lover, forskrifter og eventuelle godkjenninger og sørge for 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet, blant annet innbygd personvern.  

Data(behandlings)ansvarlig er i artikkel 4 nr. 7 definert som: 

"en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller et ethvert 

annet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med 

behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når 

formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i 

medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige 

kriterier for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller 

medlemsstatenes nasjonale rett." 

Databehandler er i artikkel 4 nr. 8 definert som 

"en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet 

organ som behandler opplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige" 

Hva som menes med behandling av personopplysninger er definert i 

personvernforordningen artikkel 4 nr. 2:  

"enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, 

enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, 

strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, 

utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, 

sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring" 
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Rett til informasjon og innsyn  

Den registrertes rett til å bli informert og rett til innsyn er regulert i artikkel 13 til 15.  

Artikkel 13 pålegger den data(behandlings)ansvarlig informasjonsplikt når det samles inn 

opplysninger fra den registrerte. Bestemmelsen viderefører i stor grad dagens regler i 

personopplysningsloven §§ 19, 21 og 22, men med noe mer utfyllende krav til 

informasjon. Blant annet skal det etter forordningen artikkel 13 nr. 3 gis informasjon også 

ved formålsendring. 

Artikkel 14 gir regler om informasjonsplikt dersom personopplysningene ikke er samlet 

inn fra den registrerte selv. Departementet legger til grunn at artikkel 14 ikke er relevant 

ved registrering av opplysninger i pasientjournalen, fordi journalføringsplikten følger av 

helsepersonelloven §§ 39 og 40, jf. forordningen artikkel 14 nr. 5 bokstav c. 

Innsynsretten reguleres av artikkel 15. Forordningen skiller seg på dette punktet fra 

gjeldende personopplysningslov ved at den ikke oppstiller noen regel om innsynsrett for 

enhver, slik det i dag er etter personopplysningsloven § 18 første ledd. Forordningen 

artikkel 15 gir bare innsynsrett for den registrerte. Reglene om den registrertes innsynsrett 

vil i det vesentlige videreføre gjeldende rettstilstand med noen utvidelser. Forordningen 

artikkel 15 har for eksempel ikke noe særskilt unntak for behandling til historiske, 

statistiske eller vitenskapelige formål tilsvarende personopplysningsloven § 18 siste ledd.  

I Prop. 56 LS (2017−2018) foreslås følgende innsynsbestemmelse i pasientjournalloven § 

18 første ledd: 

"Pasienten eller brukeren har rett til informasjon og innsyn i henhold t il pasient- 

og brukerrettighetsloven § 3-6 tredje ledd og § 5-1 og til personvernforordningen 

artikkel 13 og 15." 

Informasjonssikkerhet 

Både den dataansvarlige og databehandlere har et ansvar for sikkerheten ved behandling 

av opplysningene, og skal gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et 

sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen, se artikkel 32. Relevante til tak kan 

omfatte: 

a) pseudonymisering og kryptering av personopplysninger, 

b) evne til å sikre vedvarende fortrolighet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i 

behandlingssystemene og -tjenestene, 

c) evne til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett tid 

dersom det oppstår en fysisk eller teknisk hendelse, 

d) en prosess for regelmessig prøving, analysering og vurdering av hvor effektive 

behandlingens tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er. 

 

I Prop. 56 LS (2017−2018) foreslås at ordlyden i pasientjournalloven § 22  endres i 

samvar med personvernforordningen. 
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Bransjenormer/atferdsregler 

Forordningen oppfordrer til at virksomheter innen samme sektor går sammen om å 

utarbeide bransjenormer (atferdsregler). Dette er retningslinjer for hvordan en sektor eller 

bransje skal sikre at behandlingen av opplysningene gjennomføres på en god og riktig 

måte. Slike bransjenormer skal ta hensyn til sektorens egenart og virksomhetens størrelse. 

Bransjenormer kan godkjennes av Datatilsynet. Reglene om bransjenormer følger av 

forordningens artikler 40 og 41. 

Ved å følge en godkjent bransjenorm, vil virksomheten få på plass de viktigste rutinene 

for å etterleve forordningen.  

Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, omtalt i punkt 2.7, vil bli 

oppdatert som følge av forordningen. 

  

Overtredelsesgebyr 

Ved ikrafttredeles av forordningen får virksomhetene et større ansvar for personvernet enn 

i dag. Nivået for overtredelsesgebyr ved brudd på kravene i forordningen ligger betydelig 

høyere enn overtredelsesgebyret etter dagens regler i personopplysningsloven. I dag er 

gebyret på inntil 10 ganger folketrygdens grunnbeløp (925 000 NOK). Etter forordningen 

skal det kunne gis gebyr på opptil 10 millioner euro (ca. 90 millioner NOK), eller  2 

prosent av virksomhetens årlige omsetning dersom det gir et høyere beløp. Dette gjelder 

ved brudd på reglene om informasjonssikkerhet mv. Gebyrene kan gå opp til 20 millioner 

euro (ca. 180 millioner NOK), eller 4 prosent av virksomhetens årlige omsetning dersom 

det gir et høyere beløp, ved brudd på reglene om samtykke og andre grunnleggende 

prinsipper for databehandling, om informasjon til den registrerte mv. Overtredelsesgebyr 

er regulert i artikkel 83. 

 

3. Departementets vurderinger 

3.1 Bakgrunn og behovet for ny pasientjournalforskrift 

Dagens pasientjournalforskrift ble fastsatt 21. desember 2000. Tankegangen og 

vurderingene som ligger til grunn for denne forskriften tar utgangspunkt i at helsehjelp i 

en stor grad gis i én virksomhet og dokumenteres i papirbaserte journaler. Prinsipper, ord 

og uttrykk som dekker elektronisk behandling av personopplysninger eller 

helseopplysninger på en moderne måte er bare i liten grad benyttet. Dette har resultert i at 

enkelte bestemmelser i forskriften har en utforming eller ordlyd som ikke passer, eller 

ikke er egnet, i en digitalisert hverdag.  

Digitalisering handler om å endre arbeidsprosesser ved bruk av nye verktøy for mer effektiv 

og sikker pasientbehandling. Innføring av teknologi endrer måten å jobbe og samarbeide på, 

og det kan utfordre dagens rammebetingelser. Digitalisering – forstått som det å introdusere 

ny teknologi i en organisasjon – kan være en katalysator for forenkling av kompliserte 
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regelverk og fornying av gammel og tungvinn praksis. En viktig del av digitaliseringsarbeidet 

i helse- og omsorgssektoren er å avklare den dataansvarliges rolle ved behandling av 

opplysningene og sikre at personvern og informasjonssikkerhet blir ivaretatt.  

Overgangen fra papirbasert til en digitalisert helse- og omsorgstjeneste endrer hvordan vi 

tilnærmer oss reglene om journal, journalføring, taushetsplikt, tilgjengelighet og annen 

behandling av helseopplysninger. Pasientjournalloven fra 2014 var en viktig del av dette 

skiftet, men det er fremdeles enkelte juridiske elementer som bør oppdateres.  

Digitalisering av helse- og omsorgstjenesten er en utvikling som ikke bare skjer i Norge 

eller i Europa, men i hele verden. Den teknologiske utviklingen gjør det lettere å 

kommunisere, den fremmer globalisering og gjør verden mindre. EUs 

personvernforordning av 27. april 2016 må ses i dette perspektivet. Forordningen har 

bestemmelser om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og regler for fri utveksling av slike opplysninger. Fri utveksling av 

personopplysninger kan verken begrenses eller forbys ut over det forordningen selv åpner 

for. 

På denne bakgrunn mener departementet det bør fastsettes en ny pasientjournalforskrift 

som i større grad er tilpasset en digitalisert hverdag, pasientjournalloven og 

personvernforordningen.  

3.2 Forskriftens formål og virkeområde 

Formålet med forskriften er å fastsette nærmere regler for dokumentasjonsplikt etter 

helsepersonelloven §§ 39 og 40. Reglene skal bidra til at pasienter gis helse- og 

omsorgstjenester av god kvalitet, inkludert effektive og gode pasientforløp, samt at 

dokumentasjonen kan være til støtte for helsepersonell ved ytelse av helsehjelp til den 

enkelte pasient. Dokumentasjonsplikten gjelder alle grupper helsepersonell. For eksempel 

vil krav til dokumentasjonsplikt av kliniske opplysninger være like relevant for leger og 

sykepleiere, som for tannleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, farmasøyter 

og fotterapeuter.  

Reglene i forskriften skal også bidra til at helsehjelpen kan kontrolleres i ettertid. Den 

enkeltes personvern skal ivaretas, inkludert pasientens rett til informasjon og 

medvirkning.  

Forskriften regulerer behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp. Den 

gjelder alle pasientjournaler eller behandlingsrettede helseregistre hvor helsepersonell 

gjennomfører sin dokumentasjonsplikt etter helsepersonelloven §§ 39 og 40. Dette gjelder 

uavhengig av om den skjer i en virksomhetsintern journal, en journal flere virksomheter 

samarbeider om etter pasientjournalloven § 9 eller i en nasjonal journal etter 

pasientjournalloven § 10. Et eksempel på en nasjonal journalløsning er pasientens 

legemiddelliste, som er under etablering. Behandlingsrettet helseregister er definert i 

pasientjournalloven § 2 bokstav d. 
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Til forskjell fra dagens pasientjournalforskrift, foreslås at den nye forskriften også skal 

gjelde ved dokumentasjon av helsehjelp i apotek. Se punkt 3.3.  

Det gjøres ingen endringer i geografisk virkeområde. Det betyr at den nye forskriften også 

vil gjelde for Svaldbard. Det foreslås at forskrift 22. juni 2105 om anvendelse av 

helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen endres i tråd med dette. 

Departementet foreslår videre at forskrift av 17. desember 2104 om tilgang til 

helseopplysninger mellom virksomheter oppheves ved vedtagelse av den nye 

pasientjournalforskriften. Slik tilgang skal reguleres av de alminnelige reglene for 

pasientjournaler i den nye forskriften. Det vil si at kravene til autorisasjon, autentisering 

mv. for tilgang til journalen blir de samme, uavhengig av om det kun gjelder tilgang til 

journalopplysninger i egen virksomhet eller i andre virksomheter. 

Den nye forskriften skal hjemles i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven 

og pasientjournalloven. 

 

3.3 Dokumentasjonsplikt i apotek 

Legemidler er en viktig innsatsfaktor både til forebygging og behandling. Data fra 

Reseptregisteret viser at om lag 3,5 millioner nordmenn, 69,3 pst. av den norske 

befolkningen, fikk utlevert minst ett legemiddel på resept i løpet av 2016.  

Helsehjelp som ytes i apotek har tradisjonelt blitt ansett å ha en annen karakter enn 

helsehjelp som ytes i andre typer helsetjenester.  

Personell i apotek er i forskriften av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal unntatt 

forskriftens virkeområde (jf. forskriften § 2). Helsehjelp i form av råd og veiledning til 

identifiserbare enkeltpersoner blir i slike tilfelle registrert med hjemmel i 

helsepersonelloven § 39 direkte. Apotekloven § 5-5 a med krav til dokumentasjon av 

reseptekspedisjon ble imidlertid tilføyd ved lov 19. juni 2009 nr. 71. 

Dokumentasjonsplikten etter apotekloven § 5-5 a omfatter all ekspedisjon og utlevering av 

legemidler og handelsvarer etter resept og rekvisisjon, se punkt 2.6 om gjeldende rett. 

Departementet mener det er naturlig at de bestemmelser som utdyper journalføringsplikten 

for personell som yter helsehjelp i apotek, følger de samme reglene som gjelder for 

helsepersonell som yter helsehjelp i andre virksomheter. Departementet foreslår derfor at 

helsehjelp i apotek skal omfattes av den nye pasientjournalforskriften.  

En reseptekspedering er en kontroll og istandgjøring av et legemiddel i henhold til en 

resept. Når dette er gjort, utleveres legemidlet til pasienten. Departementet anser at 

ekspedering av legemiddel faller inn under definisjonen av helsehjelp, jf. 

helsepersonelloven § 3. Dette gjelder selv om ekspederingen ikke innebærer helsemessige 

vurderinger utover det som allerede er gjort av forskrivende lege. Veiledning og råd som 

er individuelt tilpasset av behandlingsrettet karakter og basert på informasjon som 

pasienten gir fra seg, må også anses som helsehjelp. Det samme gjelder vurdering av 

interaksjoner, intervensjoner og nødekspedisjoner som gjøres i apotek.  
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Råd av mer uforpliktende og generell karakter og som ikke er tilpasset den enkelte, kan 

imidlertid ikke anses for å være dokumentasjonspliktig helsehjelp. 

Tjenester som innebærer individrettet oppfølging eller behandlingstilbud, basert på 

kunnskap om den enkelte pasient, kan imidlertid være helsehjelp. For eksempel kan 

oppstartsveiledning i apotek etter departementets oppfatning være helsehjelp. En slik 

tjeneste må ofte være basert på kunnskap om og være tilpasset den aktuelle pasienten. 

Videre vil den inneholde en individuell faglig vurdering som er av en kvalifisert 

handlingsrettet karakter. 

Departementet vil komme med forslag til hva som anses å være en integrert del av 

reseptekspedisjonen og kravene til dokumentasjon etter apotekloven § 5-5a i egen høring. 

3.4 Dataansvarlig  

Enhver behandling av helseopplysninger må kunne knyttes til en dataansvarlig. Det betyr at 

ingen kan behandle helseopplysninger uten at det er klart hvem som er dataansvarlig for 

behandlingen. 

I den norske oversettelsen av EUs personvernforordning brukes uttrykket 

behandlingsansvarlig. I dagens helselovgivning brukes uttrykket databehandlingsansvarlig. I 

helsesektoren knyttes begrepet behandlingsansvarlig til ansvar for helsehjelp, ikke til 

behandling av opplysningene. For å unngå forveksling med behandlingsansvar for 

helsehjelp er det derfor nødvendig med en annen terminologi i helselovgivningen.  

I dansk personvernlovgivning brukes uttrykket dataansvarlig på alle områder. Uttrykket 

"databehandlingsansvarlig" er tungt og er ikke intuitivt forståelig.  

I forslaget til forskrift og i høringsnotatet for øvrig brukes derfor begrepet dataansvarlig.  

Begrepet behandlingsansvarlig er i forordningen artikkel 4 nr. 7 definert som 

  

"en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert 

annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med 

behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når 

formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i 

medlemsstatens nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige 

kriterier for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i 

medlemsstatenes nasjonale rett" 

 

Artikkel 29-gruppen (et uavhengig EU-rådgivningsorgan for personvern og beskyttelse av 

privatlivets fred) har uttalt følgende om begrepet behandlingsansvarlig (controller): "The 

concept of controller is a functional concept, intended to allocate responsibilities where the 

factual influence is, and thus based on a factual rather than a formal analysis." (uttalelse nr. 

4/2007 fra 20. juni 2007). 

Dataansvaret er funksjonelt definert ved at ansvaret plasseres hos den virksomhet som faktisk 

bestemmer formålet med behandlingen av opplysninger og hvilke midler 
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(hjelpemiddel/virkemiddel) som skal brukes. Det er de faktiske forholdene som avgjør hvem 

som er dataansvarlig.  

I mange tilfeller vil formålet med behandlingen av opplysningene være hierarkisk oppbygd. 

Overordnet formål kan følge av lov eller i forskrift med hjemmel i lov, neste formål i rekken 

kan fremgå og avgrenses av det hjelpemiddelet/virkemiddelet som tas i bruk. Eksempler på 

midler som tas i bruk er RIS/PACS (røntgen informasjons- og billedsystemer), LIMS 

(laboratorisinformasjonssystemer), Reseptformidleren, og ulike påloggingssyster for tilgang 

til helseopplsyninger.  

 

Dataansvarlig og databehandler 
Den dataansvarlige har ansvaret for at personopplysninger behandles i samsvar med 

personvernlovgivningen. Det er derfor viktig å avklare hvem som er dataansvarlig. Den 

dataansvarlige kan benytte andre, herunder private leverandører, til å behandle 

personopplysninger på sine vegne. Begrepet databehandler er i personvernorordningen 

artikkel 4 nr. 8 definert som "en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 

institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den 

behandlingsansvarlige." 

 

EUs personvernforordning inneholder en rekke bestemmelser som tar sikte på å sikre at 

behandlingen av personopplysninger foregår på en måte som sikrer et tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå og at forordningens øvrige regler overholdes. Reglene har dels materiell 

og dels prosessuell karakter. Den dataansvarlige har etter personforordningen fått utvidede 

plikter til å vurdere personvernkonsekvenser ved behandling av personopplysninger. Den 

dataansvarlige har blant annet plikt til å vurdere personvernkonsekvenser og identifisere 

risikoreduserende tiltak. Der risikoen ikke kan håndteres på en tilfredsstillende måte av 

virksomheten, skal virksomheten gjennomføre forhåndsdrøftinger med Datatilsynet. 

 

Etter pasientjournalloven § 22 er krav til informasjonssikkerhet også pålagt 

databehandlere. Databehandlere vil etter personvernforordningen få plikt til å bistå den 

dataansvarlige med etterlevelse av forordningen. Databehandler må dokumentere 

behandling av personopplysninger som foretas for hver enkelt dataansvarlig. 

Databehandler skal kun behandle personopplysninger basert på avtale med dataansvarlig.  

 

Krav om avtale og nærmere bestemmelser om databehandlers plikter og rettigheter er 

inntatt i personvernforordningen artikkel 28. 

 

Felles dataansvar 

Personvernforordningen artikkel 26 regulerer forholdet mellom felles dataansvarlige. Dersom  

"to eller flere behandlingsansvarlige i fellesskap fastsetter formålene med og midlene for 

behandlingen, skal de være felles behandlingsansvarlige".  

De felles dataansvarlige skal "på en åpen måte fastsette sitt respektive ansvar for å 

overholde forpliktelsene i denne forordning, særlig med hensyn til utøvelse av den 
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registrertes rettigheter og den plikt de har til å framlegge informasjonen nevnt i artikkel 

13 og 14, ved hjelp av en ordning seg imellom…"  

Dette gjelder "med mindre og i den grad de behandlingsansvarliges respektive ansvar er 

fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes lovgivning som de behandlingsansvarlige er 

underlagt." 

Artikkel 26 krever også at det vesentligste av ordningen med felles dataansvar gjøres 

tilgjengelig for den registrerte. Dette forutsetter at ordningen dokumenteres. 

Felles dataansvarlige kan særlig være aktuelt der flere virksomheter samarbeider om 

behandlingsrettet helseregister. Pasientjournalloven § 9 vil da gjelde i tillegg til 

forordningens regler om felles dataansvarlige.  

 

Helseforetakenes ansvar  

I den nå opphevede helseregisterloven av 2001 § 6 ble det lagt til grunn at helseforetakene er 

dataansvarlig for helseopplysninger helseforetaket behandler i sin virksomhet. Dette er i 

praksis blitt videreført etter at helseregisterloven av 2001 ble opphevet, ved ikrafttredelse av 

pasientjournalloven og ny helseregisterlov,  

Helseforetak er egne rettssubjekter som selv har rettigheter og plikter, jf. helseforetaksloven § 

6. Det innebærer at det i utgangspunktet er det enkelte helseforetak som skal bestemme hvilke 

systemløsninger det skal ta i bruk, hvilket fagområde systemene skal dekke og hvilke 

hjelpemidler som skal benyttes. 

Regionale helseforetak har et overordnet ansvar for å iverksette den nasjonale 

helsepolitikken i helseregionen. Regionale helseforetak skal planlegge, organisere, styre 

og samordne virksomhetene i helseforetakene som de eier. I forbindelse med langsiktig 

planlegging skal regionale helseforetak vurdere om deler av tjenestene skal ytes gjennom 

inngåelse av avtale med private eller offentlige virksomheter som de ikke eier selv, jf. 

helseforetaksloven § 2a. Videre følger av loven § 9 at utøvende virksomhet skal 

organiseres som helseforetak. 

Av spesialisthelsetjenesteloven § 3-2 følger det at helseinstitusjon som omfattes av denne 

loven, skal sørge for at journal- og informasjonssystemene ved institusjonen er 

forsvarlige. Den skal ta hensyn til behovet for effektiv elektronisk samhandling ved 

anskaffelse og videreutvikling av sine journal- og informasjonssystemer. Videre følger av 

pasientjournalloven § 8 at virksomheter som yter helsehjelp skal sørge for å ha 

behandlingsrettede helseregistre for gjennomføring av helsepersonells 

dokumentasjonsplikt, jf. helsepersonelloven § 39.  

Digitalisering av helsesektoren har ført til endringer i samhandlingsstrukturen. Digitalisering 

krever at den utøvende helsetjenesten må samarbeide ved behandling av helseopplysninger og 

om valg av digitale løsningene på en annen måte enn tidligere. Ved valg av løsninger som 

inkluderer flere eller alle helseforetakene i en region, vil de regionale helseforetakene spille 

en sentral rolle i beslutningsprosessen, som eier av helseforetakene.  
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Dersom et regionalt helseforetak ønsker å styre helseforetakenes bruk av systemløsninger, 

hvilket fagområde systemene skal dekke og hvilke hjelpemidler som skal benyttes, kan 

dette gjøres ved vedtak i foretaksmøtet i helseforetaket eller ved vedtakelse av vilkår 

knyttet til bevilgningen i oppdragsdokument, jf. helseforetaksloven § 16. Det regionale 

helseforetaket kan for eksempel bestemme at alle helseforetakene innenfor regionen skal 

ta i bruk et bestemt journalsystem, innenfor et bestemt formål.   

Det regionale helseforetaket (RHF) kan også inngå en avtale med helseforetakene som 

regulerer ovennevnte forhold. 

Beslutning om etablering av datasystemer i sykehussektoren kan således skje på 

forskjellige måter. Hvilke deler av formål og virkemidler som bestemmes av RHF og 

hvilke som bestemmes av helseforetaket vil variere. Dataansvaret ligger hos den/de som 

bestemmer formål og virkemidler, noe som kan gi både et felles dataansvar mellom RHF 

og helseforetak og et selvstendig dataansvar for RHF eller helseforetak. Det er avgjørende 

at roller og ansvar er klart definert  og dokumenteres, og at enhver er kjent med eget 

ansvar og egen rolle.  

 

Kommunale løsninger  

Felles dataansvar kan også foreligge der to eller flere kommuner i fellesskap beslutter 

hvilke systemløsninger den enkelte kommune skal ta i bruk. I slike tilfeller kan 

kommunefellesskapet som sådan og den enkelte kommune som tar i bruk systemet være felles 

dataansvarlige, eksempelvis for fellesløsninger.  

 

Gruppepraksis, kontorfelleskap, primærhelseteam o.l.  

I dag er det vanlig at leger og andre helsepersonellgrupper etablerer ulike former for 

gruppepraksis, arbeidsfellesskap etc. Primærhelseteam er en ny struktur, omtalt i Meld. St. 

(2014−2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. Primærhelseteam vil i første omgang være en 

utvidet allmennlegepraksis, avgrenset til å bestå av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer. 

Ordningen vil piloteres i et begrenset antall praksiser fra 2018, der man samtidig vil prøve ut 

to ulike finansieringsmodeller.  

Alle virksomheter som yter helsehjelp har etter pasientjournalloven § 8 plikt til å sørge for å 

ha en pasientjournal (behandlingsrettet helseregister) for gjennomføring av 

journalføringsplikten. Departementet antar at helsepersonell med egen næringsbedrift som 

deltar i primærhelseteam vil finne det hensiktsmessig å samarbeide om pasientjournalen etter 

pasientjournalloven § 9.  

Leger og sykepleiere i primærhelseteamet vil som annet helsepersonell ha journalføringsplikt 

etter helsepersonelloven, og vil således være omfattet av utkastet til ny pasientjournalforskrift. 

 

Nasjonale løsninger med eget rettsgrunnlag 

De siste årene er det etablert flere nasjonale e-helseløsninger, blant annet kjernejournal og 

e-resept, som er viktige løsninger for god samhandling mellom virksomheter om den 

enkelte pasient. Eksempelvis er nasjonal kjernejournal en elektronisk løsning som samler 
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utvalgte helseopplysninger som anses spesielt viktige, spesielt i akutte situasjoner.  

Behandling av helseopplysningene i kjernejournalen er regulert i egen forskrift med 

hjemmel i pasientjournalloven § 13. Direktoratet for e-helse (E-helse) er dataansvarlig, jf. 

kjernejournalforskriften § 2.  

 

Forslaget i høringsnotat 

Av pedagogiske grunner foreslår departementet at forskriften inneholder en oversikt over 

personvernforordningens regler om dataansvar. For det første slås det fast at enhver 

behandling av helseopplysninger må kunne knyttes til en dataansvarlig. Den som er  

ansvarlig for behandlingen av helseopplysningene etter personvernforordningen art ikkel 4 

nr. 7 er dataansvarlig. 

Videre fastslås at dersom to eller flere dataansvarlige i fellesskap fastsetter formålene med 

og midlene for behandlingen av opplysningene, skal de være felles dataansvarlige. De 

felles dataansvarlige skal på en klar og tydelig (åpen) måte fastsette sitt respektive ansvar 

for å overholde forpliktelsene i forordningen, jf. personvernforordningen artikkel 26. I 

forskriftsutkastet presiseres at ansvarsdelingen må dokumenteres og at det vesentlige 

innholdet i ansvarsdelingen skal gjøres tilgjengelig for de registrerte. 

Hver dataansvarlig skal føre en protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under 

deres ansvar, jf. personvernforordningen artikkel 30, inkludert navnet på og 

kontaktopplysninger til den felles dataansvarlige der dette er relevant. 

  

3.5 Pasientjournalens utforming og organisering  

Kravene til utforming og organisering av pasientjournalen som presiseres i  

pasientjournalloven § 7 andre ledd gjentas ikke i forskriften. Det omfatter krav om at 

systemet skal legge til rette for at følgende krav kan oppfylles: 

− reglene om taushetsplikt, jf. pasientjournalloven § 15, som viser til helsepersonelloven 

§§ 21 flg.  

− forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger, jf. helseregisterloven § 16, jf. 

helsepersonelloven § 21 a, 

− retten til å motsette seg behandling av helseopplysninger, jf. pasientjournalloven § 17 

som viser til helsepersonelloven §§ 25 og 45 og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-

3,  

− retten til informasjon og innsyn, jf. pasientjournalloven § 18, som viser til pasient- og 

brukerrettighetsloven § 5-1, helsepersonelloven § 41 og personopplysningsloven §§ 18 

flg.  

− helsepersonells dokumentasjonsplikt, jf. helsepersonelloven § 39,  

− tilgjengeliggjøring av helseopplysninger, jf. pasientjournalloven §§ 19 og 20 og  

− informasjonssikkerhet og internkontroll, jf. pasientjournalloven §§ 22 og 23.  
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Det følger av gjeldende journalforskrift § 4 bokstav c at journalsystemet skal utformes på 

en slik måte at melde- og opplysningsplikter etter helsepersonelloven ivaretas. Dette 

omfatter blant annet meldeplikt etter helseregisterloven § 13 og pasientjournalloven § 14. 

Pasientjournalloven § 7 andre ledd pålegger ikke dette kravet. Departementet  foreslår 

derfor at det presiseres i pasientjournalforskriften at journalen skal være utformet på en 

slik måte at helsepersonells meldeplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov ivaretas.  

3.6 Journalens innhold 

3.6.1 Relevante og nødvendige helseopplysninger  

Utgangspunktet for hva en pasientjournal skal inneholde følger av helsepersonelloven § 

40 og omfatter  

a) relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen 

b) opplysninger som er nødvendig for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt 

fastsatt i lov eller i medhold av lov 

c) hvem som har ført opplysningene i journalen. 

 

Dagens journalforskrift § 8 presiserer og utdyper hvilke opplysninger eller 

opplysningstyper dette omfatter.  

Departementet vil understreke at det kun er relevante og nødvendige opplysninger som skal 

registreres. Hva som er relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen ved 

den enkelte konsultasjon vil dels være av avhengig av pasientens helsetilstand og sykdom, og 

dels hvilke helsepersonellgruppe som yter helsehjelpen. Noen ganger kan for eksempel et 

leggsår kort beskrives, andre ganger kan det være relevant og se leggsåret i sammenheng med 

annen sykdom eller symptomer.  

Type opplysninger er i departementets utkast til § 3 i forskriften delt i fire hovedgrupper 

(administrative opplysninger, kliniske opplysninger, opplysninger om informasjon til pasienten, 

informasjonsutveksling, reservasjoner og samtykkekompetanse og andre opplysninger.) Hver 

hovedgruppe er igjen inndelt i underpunkter.  

Departementet har vurdert hvor detaljert oppregningen bør være, og etterspør i punkt 3.6.4 

høringsinstansenes vurdering av spørsmålet.    

3.6.2 Administrative opplysninger  

Opplysninger om pasient og pårørende 

Det foreslås ingen endringer i registering av kontaktopplysninger for pasienten eller 

pårørende sammenlignet med dagens forskrift. 

Kontaktopplysninger til helsepersonell og dataansvarlig  

Pasientene mottar i dag gjerne helsehjelp fra flere helsepersonell, i en eller flere 

virksomheter. Diagnostikk (røntgen, blodprøver, analyser mv.) foretas ofte i en 
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virksomhet og behandling, forebygging, rehabilitering mv. skjer gjerne i en annen 

virksomhet.  

For at pasienten skal kunne tilbys faglig forsvarlig helsehjelp, kreves det god samhandling 

mellom de som deltar i pasientoppfølging. Helsepersonell må ha tilgang til relevante og 

nødvendige opplysninger om pasienten uavhengig av virksomhetsgrenser og 

forvaltningsnivå. I tillegg vil det være tilfeller hvor de forskjellige helsepersonell som 

deltar i pasientbehandlingen har behov for å kontakte hverandre (ansikt-til ansikt, per 

telefon eller digitalt) for faglige råd, oppklarende opplysninger mv.  

Departementet mener derfor at kontaktopplysninger, som telefon, e-post eller lignende, til 

helsepersonell som er involvert i ytelse av helsehjelp til pasienten må angis i journalen.  

En pasient må også vite hvordan han eller hun kan komme i kontakt med den 

dataansvarlige for opplysningene, blant annet for spørsmål om informasjon og innsyn, 

tilgjengeliggjøring av opplysninger etc. Kontaktopplysninger til den dataansvarlige, 

eventuelt den som har ansvaret for å oppfylle den dataansvarliges plikter, bør derfor 

fremgå av journalen.  

Opplysninger som etter departementets vurdering kan være relevante og nødvendige og 

således bør fremgå av journal, er kontaktopplysninger til pasientens fastlege, eventuelt 

annen faste lege, pasientens kontaktlege etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5a og 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-5c og koordinator etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a 

og helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2, samt annet sentralt personell som samarbeider 

om helsehjelp til pasienten. Dersom det er utarbeidet individuell plan for pasienten og 

gjennomføring av planen forutsetter at helsepersonell samarbeider med personell utenfor 

helse- og omsorgstjenesten, bør det også fremgå av journalen hvordan disse kan 

kontaktes. Hva slags kontaktopplysninger, telefon, e-post, etc, som vil være mest effektiv 

må det være opp til de samarbeidende virksomhetene å bestemme.  

Journalansvarlig  

Departementet foreslår at bestemmelsene i dagens forskrift som gjelder den 

journalansvarlige ikke videreføres i ny pasientjournalforskrift. Kravet i 

helsepersonelloven § 39 andre ledd om plikt til å ha en journalansvarlig, og den 

journalansvarliges oppgaver, synes ifølge forarbeidene å være begrunnet ut i fra tiden med 

store, omfangsrike papirjournalen og behovet for "å rydde" journalen. Departementet 

vurderer at dette behovet ikke lenger er gjeldende. Spørsmålet om hvilke opplysninger 

som skal registreres i journalen skal alltid vurderes etter helsepersonelloven § 40 og 

plikten til å registrerer opplysningene påhviler den som yter helsehjelp, jf. 

helsepersonelloven § 39.  

Departementet foreslår at bestemmelsen i helsepersonelloven § 39 andre ledd oppheves, 

og vil fremme forslag om dette for Stortinget i en egnet lovproposisjon.  

Opplysninger om det er utarbeidet individuell plan  

Individuell plan (IP) er en rettighet som er hjemlet pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. 

Rettigheten gjelder pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- 
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og omsorgstjenester. Av blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1 fremgår at tjenestene 

skal utarbeide IP til pasienter og brukere som har rett til slik plan. Individuell plan er ikke 

en del av den dokumentasjonen som skjer i henhold til dokumentasjonsplikten etter 

helsepersonelloven § 39. Det betyr at helseopplysninger som inngår i den individuelle 

planen i mange tilfeller også skal journalføres etter helsepersonelloven § 39. Den 

individuelle planen som sådan skal imidlertid ikke inngå som en del av pasientens journal.  

I individuelle planer dokumenteres helse- og personopplysninger, gjerne av ansatte fra 

flere virksomheter og fra ulike yrkesgrupper, og eventuelt av brukeren selv og dennes 

pårørende. Krav til IP og hva den skal inneholde er regulert i kapittel 5 i forskrift 16. 

desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

En plans innhold og omfang skal tilpasses den enkelte brukers behov og inneholde 

oversikt over mål, ressurser og behov for tjenester, hvem som deltar i arbeidet og 

beskrivelse av hvordan tiltakene gjennomføres mv. 

For helsepersonell som yter helsehjelp til en pasient, er det viktig å vite om det er 

opprettet en individuell plan for pasienten. Det å opprette en slik plan er en del av det å 

yte helsehjelp, og innholdet i planen kan få betydning for hvordan pasienten videre skal 

følges opp. Departementet mener det bør fremgå av pasientens journal at det er opprettet 

en slik plan, samt en henvisning til eller informasjon om planen. Hvilke helsepersonell 

som skal kontaktes i samarbeidet om planen vil være en kontaktopplysning, som omfattes 

av forskriftsforslaget § 3 nr. 1 bokstav d. 

3.6.3 Kliniske opplysninger  

Kliniske opplysninger omfatter opplysninger om helseforhold, blant annet pågående 

behandling, medisinske opplysninger og vurderinger. 

Journalføring av legemiddelopplysninger  

Behandling med legemidler er en av de viktigste innsatsfaktorene i pasientbehandlingen. 

Det er kjent at mange pasienter kan respondere ulikt på lik legemiddelbehandling, vurdert 

i forhold til effekt og bivirkninger. Variasjonene kan skyldes individuelle genetiske 

forhold, epigenetiske mekanismer, innvirkning av annen samtidig legemiddelbehandling, 

fase og tilstand for den aktuelle behandlingstrengende sykdom, annen samtidig sykdom, 

endringer i organfunksjon, alder, vekt, kjønn, betydning av kosthold, miljøfaktorer m.m.  

Hvilke opplysninger knyttet til legemiddelbehandling det i et bestemt tilfelle vil være 

relevant og nødvendig å nedtegne i journalen vil variere.  

Departementet foreslår en bestemmelse i forskriftsforslaget der det fastslås at opplysninger om 

behandling med legemidler skal registreres. Formuleringen omfatter også relevante og 

nødvendige opplysninger av betydning for vurdering og valg av legemiddel. Dersom det er 

relevant og nødvendig inkluderer det også : 

− legemiddelkurve (en fullstendig oversikt over legemiddelbehandlingen i et bestemt 

pasientforløp, eventuelt en bestemt tidsperiode) 

− en oppdatert oversikt over pasientens legemiddelbruk (legemiddelliste) 
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− opplysninger som fremgår av resepter, inkludert opplysninger som er nødvendige for å 

ekspedere resepten og utlevere legemiddelet.  

 

Se også vurderingene  av apotekenes dokumentasjonsplikt i punkt 3.3.  

 

Opplysninger i medisinsk utstyr og andre digitale hjelpemidler  

Forslag til forskrift om pasientjournal skiller ikke mellom måten helseopplysningene 

registreres på eller lagres. Opplysninger innsamlet ved bruk av medisinsk utstyr og andre 

digitale hjelpemidler med henblikk på helsehjelp er i utgangspunktet kliniske 

opplysninger og en del av pasientjournalen.  

Hvorvidt helsepersonell manuelt registrerer at pasienten har en temperatur på 39 grader, 

eller om registeringen av en temperatur på 39 grader skjer automatisk, ved at 

helsepersonellet bruker et digitalt termometer som også har en innsamling- og 

registreringsfunksjon, er uten betydning. Bruk av digitalt utstyr vil ofte generere flere 

helseopplysninger enn en fortløpende manuell registrering av opplysningene. Ved en 

intensivavdeling på et akuttsykehus registreres langt flere helseopplysninger i dag enn for 

bare noen få år siden, og dette er en utvikling som sannsynligvis vil akselerere i fremtiden. 

Det bør derfor vurderes i det enkelte tilfelle hvor lenge det er relevant og nødvendig å 

oppbevare disse målingene etter at pasientbehandlingen er avsluttet. 

Teknologiske muligheter innen velferdsteknologi og mobil helseteknologi tas i bruk på 

stadig større områder; på sykehus, i sykehjem og til hjemmebruk. Eksempler på allerede 

eksisterende utstyr er blodtrykksmålere, blodsukkermålere, pulsoxymetere og 

epilepsiarmebånd.  

Ved medisinsk avstandsoppfølging får pasienter med kroniske lidelser oppfølging av 

hjemmesykepleien via nettbrett, sensorer og utstyr for måling av blodtrykk, puls, vekt mv. 

Pasienter med rytmeforstyrrelser kan sykehuset følge opp via sensorer som kontinuerlig 

registrerer pasientens hjerterytme og som overføres sykehuset. Trygghetsteknologi som 

GPS, fallsensorer og digitalt natt-tilsyn bidrar til mestring slik at pasienter og brukere kan 

bo lenger hjemme. Mobilapplikasjoner, helseteknologi og velferdsteknologiske løsninger 

utvikles raskt på helseområdet, og det finnes apper for selvtester og egenrapportering på 

en rekke områder, blant annet innenfor diabetes, føflekkscanning, gulsottest og måling av 

EKG. 

Ved bruk av noe av dette utstyret og de digitale hjelpemidlene vil innsamling av og videre 

behandling av helseopplysninger kunne erstatte helsepersonells registreringsplikt og 

automatisk bli en del av pasientens journal. Ved bruk av annet utstyr vil det være 

vanskeligere å se at opplysningene vil være en del av pasientens journal. Mange digitale 

hjelpemidler kan også tas i bruk av den registrerte selv uten at helsetjenesten treffer 

beslutning om bruk eller involveres i bruken.  

Departementets vurdering er at nødvendige og relevante data fra velferdsteknologisk 

utstyr og mobil helseteknologi som sykehus, fastlege, hjemmetjenesten i kommunen, og 
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eventuelt andre institusjoner tar i bruk for ytelse av en helse- og omsorgstjeneste til 

pasienten, bør inngå i og være en del av pasientens journal.  

Helseopplysninger i medisinsk utstyr og andre digitale hjelpemidler, vil være underlagt de 

samme regler om taushetsplikt og oppbevaringsplikt som manuelt registrerte 

journalopplysninger.  

Departementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre helsefaglige og 

juridiske vurderinger av hvilke data fra velferdsteknologiske løsninger som er 

journalverdig informasjon og hvordan journalføringsplikten skal ivaretas.  

Dersom en pasient på eget initiativ og i egen regi velger å ta i bruk helseteknologi for å 

følge opp helsen sin, bør utgangspunktet være at disse opplysningene ikke inngår i 

pasientens journal. Behandling av helse- og personopplysninger som er lagret i utstyret 

eller som gjøres tilgjengelig via f.eks. en app på mobilen vil i slike tilfeller skje med 

grunnlag i samtykke i samsvar med EUs personvernforordning artikkel 4 nr. 11.  

 

Genetiske opplysninger  

Personvernforordningen artikkel 4 nr. 13 definerer genetiske opplysninger som  

"personopplysninger om en fysisk persons nedarvede eller ervervede genetiske egenskaper 

som gir unik informasjon om den aktuelle fysiske personens fysiologi eller helse , og som 

særlig er fremkommet etter analysering av en biologisk prøve fra den aktuelle personen." 

Helsepersonelloven skiller ikke mellom genetiske opplysninger og andre typer 

helseopplysninger eller kliniske opplysninger. Genetiske opplysninger omfattes av 

helsepersonells dokumentasjonsplikt, som andre typer helseopplysninger. Departementet 

foreslår heller ikke noen særregulering av slike opplysninger i forslag til ny 

pasientjournalforskrift.  

Reglene i bioteknologiloven kapittel 5 om genetiske undersøkelser mv. vil imidlertid 

komme til anvendelse. 

Genetiske undersøkelser kan innebære innsamling av genetiske opplysninger ut over hva 

som er relevant og nødvendig, jf. nedenfor. 

 

Bare relevante og nødvendige helseopplysninger   

Når en blodprøve analyseres, det tas MR eller et ordinært røntgenbilde, vil det ofte kunne 

utledes mer informasjon om pasientens helseforhold enn det som var den opprinnelige 

hensikten eller behovet. Begrepet "overskuddsinformasjon" blir ofte brukt om slike 

opplysninger, som innsamles automatisk i tilknytning til innsamlingen av nødvendig og 

relevante opplysningene, som en sidevirkning.  

Et eksempel kan også være at en genetisk analyse gir informasjon om flere genvarianter 

enn nødvendig for det opprinnelige formålet med analysen. Et annet eksempel kan være 
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overvåking ved hjelp av medisinsk utstyr som uavbrutt registrerer en eller flere 

opplysninger om pasienten.  

Analyseresultater fra undersøkelser kan i mange tilfeller ha stor betydning for pasientens 

helse og behov for helsehjelp. Andre resultater kan ha mindre betydning.  

Hvorvidt slike opplysninger skal registreres i pasientens journal eller ikke, må avgjøres 

med grunnlag i en helsefaglig vurdering. Dersom opplysningene ikke er relevante og 

nødvendige, og derfor ikke skal inngå i pasientens journal, skal de slettes. Lagring og 

videre behandling av slike opplysninger må eventuelt skje i samsvar med kravene til 

samtykke i EUs personvernforordning artikkel 4 nr. 11. 

Opplysninger fra medisinsk utstyr, eller annet digitalt hjelpemiddel, som overføres til 

annen del av pasientens journal, kan slettes i det medisinsk utstyret, eventuelt annet 

digitalt hjelpemiddel. 

 

3.6.4 Hvor detaljert skal forskriften regulere innholdet i journalen? 

Departementet har ved utarbeidelse av forskriften vurdert hvordan kravet til journalens 

innhold bør presiseres.  

Departementets forslag er inntatt i forskriftsutkastet § 3. Forskriftsutkastet fastslår 

hovedregelen om at relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen 

skal registreres, jf. helsepersonelloven § 40. Deretter grupperes viktige eksempler på 

relevante og nødvendige opplysninger i to nivåer, der første nivå er: 

 administrative opplysninger,  

 kliniske opplysninger,  

 opplysninger om informasjon og informasjonsutveksling, reservasjoner og 

samtykkekompetanse, 

 andre opplysninger. 

 

Angivelse av opplysninger i ulike grupper og nivåer gir bedre oversikt og kan støtte 

helsepersonell ved journalføring av opplysningene og virksomhetene ved oppbyggingen 

av og strukturering av sentrale opplysningselementer i journalen. Plassering av 

underpunkter tar utgangspunkt i type opplysning og er ikke plassert ut fra hvor viktig 

opplysningene er.  

En mer detaljert opplisting enn den som foreslås i forskriftsutkastet kan gi en enda bedre 

oversikt over hvilke opplysninger som ofte vil være relevante og nødvendige. En mer 

detaljert oversikt kan imidlertid også virke forstyrrende og gjøre det vanskelig å fokusere 

på hva som er relevant og nødvendig i en konsultasjon.  

En mer detaljert eksemplifisering av relevante og nødvendige opplysninger er inntatt i 

alternativet nedenfor. Innholdselementene er i dette alternativet fordelt på fem paragrafer 

for å lette lesingen.  
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Departementet ber om høringsinstansenes vurderinger av hvilken alternativ utforming som 

best kan antas å oppfylle forskriftens formål. Det kan også tenkes mellomløsninger, 

eventuelt kun en enkel punktliste som i dag. Ved en relativt kort forskrift kan det også 

vurderes å utarbeide veiledninger om god journalføring.  

 

Alternativ forskriftsregulering av journalens innhold: 

§ 3 Krav til journalens innhold 

Pasientjournalen skal inneholde opplysninger som er relevante og nødvendige for 

helsehjelpen til den enkelte pasient. Journalene skal også inneholde opplysninger som er 

nødvendig for å oppfylle helsepersonellets meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i 

medhold av lov.  

En liste over type opplysninger som kan være nødvendige og relevante er angitt i §§ 4 til 7. 

Listen er ikke uttømmende. 

 

§ 4 Administrative opplysninger  

1 Opplysninger om pasienten og pårørende: 

a) opplysninger for å kunne identifisere og kontakte pasienten, blant annet navn, 

adresse, bostedskommune, personidentifikator, som fødselsnummer, ID-nummer,  

eventuelt hjelpenummer og telefonnummer  

b) opplysninger om pasientens sivilstand og yrke  

c) opplysninger om hvem som er pasientens nærmeste pårørende, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b, og hvordan vedkommende kan kontaktes 

d) opplysninger om det er utarbeidet individuell plan etter spesialisthelsetjenesteloven 

§ 2-5, psykisk helsevernloven § 4-1 eller helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1.  

 

2 Opplysninger om virksomheten:  

a) opplysninger for å kunne identifisere virksomheten 

b) tidsopplysninger, blant annet tid for konsultasjon, inn- og utskrivning og ventetid på 

helsehjelp  

c) type kontakt med helsetjenesten, som konsultasjon, hjemmebesøk, innleggelse etc.  

 

3 Kontaktopplysninger til helsepersonell og dataansvarlige: 

a) pasientens fastlege, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c, eventuelt annen 

faste lege, det helsepersonell som har begjært innleggelse eller har henvist pasienten, 

eventuelt annet personell som samarbeider om å yte helsehjelp til pasienten 

b) pasientkoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 og 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a, og kontaktlege etter spesialisthelsetjenesteloven 

§ 2-5 c og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 a 

c) samarbeidende personell utenfor helse- og omsorgstjenesten som yter tjenester til 

pasienten i henhold til individuell plan 
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d) den dataansvarlige. 

 

§ 5       Kliniske opplysninger 

1) Opplysninger om pasientens helse, sykehistorie og pågående behandling, medisinske 

opplysninger og vurderinger, blant annet: 

a) nåværende helseproblem 

b) pasientens opplevelse av situasjonen og ønsker for helsehjelpen  

c) symptomer, observasjoner, funn ved undersøkelser 

d) helsepersonellets vurderinger og diagnostikk  

e) behandling, pleie og annen type helsehjelp eller annen oppfølgning, planlagt 

pasientforløp, inkludert mål og tidspunkter   

f) status i pasientforløpet 

g) andre uttalelser om pasienten, for eksempel sakkyndige uttalelser. 

 

2) Opplysninger innsamlet og lagret i medisinsk utstyr og eventuelle andre digitale 

hjelpemidler, knyttet til helsehjelpen.  

 

3) Opplysninger om behandling med legemidler: 

a) en samlet og oppdatert oversikt over relevante opplysninger om pasientens 

legemiddelbehandling  (legemiddelliste) 

b) opplysninger som fremgår av resepter, inkludert opplysninger som er nødvendige for 

å ekspedere og utlevere legemidlet  

c) dokumentasjon av legemidler gitt av helsepersonell som inneholder navn på 

legemidlet, virkestoff, styrke, mengde, dosering, indikasjon eller bruksområde og 

tidspunkt for når legemidlet er gitt (legemiddelkurve) 

d) medisinske grunner til legens reservasjon mot bytte av legemiddel til annet 

legemiddel med samme virkestoff og virkning  

 

§ 6          Opplysninger om informasjon til pasienten, reservasjoner og samtykkekompetanse 

Relevante og nødvendige opplysninger om informasjon til pasienten og annen 

informasjonsutveksling:  

a) om det er gitt råd og informasjon til pasient og pårørende, og hovedinnholdet i 

rådene og informasjonen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 

b) pasientens reservasjoner mot helsehjelp, jf. blant annet pasient- og 

brukerrettighetsloven § 4-9 

c) utveksling av informasjon med annet helsepersonell, for eksempel henvisninger, 

epikriser, innleggelsesbegjæringer, resultater fra rekvirerte undersøkelser, 

attestkopier m.m.  
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d) opplysninger om hvem som samtykker på vegne av mindreårig pasient eller pasient 

som er fratatt rettslig handleevne på det personlige området, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 4-4, § 4-5 og § 4-7, og hvordan vedkommende kan 

kontaktes. 

e) om det er gitt opplysninger til nødetater, barneverntjenesten, eller andre  

f) pasientens reservasjoner mot informasjonsutveksling. 

 

§ 7  Andre opplysninger:  

a) ved bruk av tvang; det faktiske og rettslige grunnlaget for tvangen og eventuelle 

kontrollkommisjonsvedtak 

b) opplysninger om pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig 

somatisk sykdom eller skade har mindreårige barn eller søsken 

c) opplysninger om foreldrene som har konsekvens for barnets behandlingssituasjon  

d) sykmeldinger og attester  

e) om pasienten ved avslag på krav om retting eller sletting etter helsepersonelloven §§ 

42 og 43 er gjort kjent med klageadgangen, og om utfallet i eventuell klagesak.  

  

3.7 Innsynsrett for pasienten  

Utgangspunktet er at alle har rett til innsyn i egen pasientjournal. Dette følger blant annet av 

pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og pasientjournalloven § 18. Det følger også av EUs 

personvernforordning artikkel 15 nr. 3 at den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig 

kopi av personopplysningene som behandles. Å kunne få kunnskap om hvilke opplysninger 

som er registrert om en, er et viktig element i individets autonomi, selvbestemmelse og rett til 

medvirkning.  

Verken pasient- og brukerrettighetsloven eller pasientjournalloven regulerer hvordan eller på 

hvilken måte pasienter skal få innsyn i journalen, ut over at pasienten etter særskilt forespørsel 

har rett til en enkel og kortfattet forklaring på faguttrykk og lignende, i tillegg til kopi. Av 

fortalen til EUs personvernforordningen punkt 59 følger at den dataansvarlige bør gjøre det 

mulig å inngi anmodninger om innsyn elektronisk, særlig dersom personopplysninger 

behandles elektronisk. Videre følger at den dataansvarlige bør ha plikt til å svare på 

anmodninger fra den registrerte uten ugrunnet opphold, senest innen én måned. Dersom den 

datansvarlige ikke akter å imøtekomme anmodninger om innsyn, skal dette begrunnes.  

Av personvernforordningen artikkel 15 nr. 3 fremgår  at dersom den registrerte inngir 

anmodningen elektronisk, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form, med 

mindre den registrerte anmoder om noe annet. Opplysninger i en pasientjournal er 

helseopplysninger og er underlagt taushetsplikt. Det innebærer at det er ekstra viktig at det 

foreligger gode muligheter for å forsikre seg om at henvendelsen kommer fra rette 

vedkommende og at opplysningene tilgjengeliggjøres for rett person. "Vanlig elektronisk 

form" kan i denne sammenhengen derfor ikke være ordinær e-post. Det forutsetter blant 

annet anerkjente autentiseringsløsninger og mulighet for å kryptere forsendelsen, jf. 
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fortalen punkt 64. Av fortalen punkt 63 følger at "Dersom det er mulig, bør den 

behandlingsansvarlige kunne gi fjerntilgang til et sikkert system der den registrerte kan få 

direkte tilgang til egne opplysninger". Departementet legger derfor til grunn at 

forordningen ikke pålegger virksomhetene en plikt til gi elektronisk innsyn i alle 

helseopplysninger som kan knyttes til den registrerte, uavhengig av opplysningenes 

sikkerhet og virksomhetens muligheter for å gi elektronisk innsyn.  

Ut over dette er det opp til den enkelte virksomhet hvordan den tilrettelegger for 

journalinnsyn. Departementet ser at stadig flere virksomheter legger opp til at innsynsretten 

kan skje elektronisk ved at pasienten via en sikker kanal (helsenorge.no), kan logge seg inn 

for å se hele eller utvalgte deler av sin pasientjournal. Dette er i tråd med 

personvernforordningens fortale punkt 63. Innbyggeren får innsyn i helseopplysninger som 

helsepersonellet vurderer er hensiktsmessig og forsvarlig at pasienten kan få se, og ikke 

nødvendigvis en fullstendig oversikt over alle journalførte helseopplysninger om pasienten.   

Det er virksomheten selv som avgjør om pasienter skal tilbys en elektronisk innsynstjeneste, 

og hva den skal omfatte. Mange helseopplysninger, som for eksempel resultater fra enkelte 

undersøkelser kan være vanskelig for pasienten å forholde seg til, slik at innsyn i disse 

opplysningene først bør gis i en samtale med pasienten.  

Før et journalnotat gjøres tilgjengelig i en elektronisk innsynstjeneste, må helsepersonellet 

derfor vurdere om det er forsvarlig å gjøre informasjonen tilgjengelig for pasienten på denne 

måten. Et naturlig utgangspunkt for vurderingen kan være at dersom helsepersonellet ikke 

ville ha gitt denne informasjonen uten samtidig å være tilgjengelig for en samtale med 

pasienten, bør informasjonen heller ikke gjøres tilgjengelig i den elektroniske 

innsynstjenesten. Videre bør informasjon som pasienten kan nektes innsyn i etter pasient- og 

brukerrettighetsloven § 5-1 andre ledd ikke gjøres tilgjengelig i denne tjenesten.  

Etter EUs personvernforordning artikkel 15 nr. 3 er adgangen til å ta betaling for innsyn 

snevrere enn etter dagens pasientjournalforskrift. Etter gjeldende pasientjournalforskrift § 

12 kan det kreves inntil kr. 85 for utskrift eller kopi av journal. Etter forordningen kan det 

bare tas betalt dersom den registrerte anmoder om flere kopier. I slike tilfeller kan den 

dataansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Betalingen kan 

ikke overstige de faktiske utgiftene ved saksbehandlingen av og utlevering av 

dokumentene. Departementets forslag til ny pasientjournalforskrift tillater krav om 

betaling/kostnadsdekning i samsvar med forordningen, se utkastet § 7. 

En elektronisk innsynstjeneste kan ikke erstatte kommunikasjonen mellom pasient og 

behandler. Uavhengig av på hvilken måte pasienter gis innsyn i sin journal, har de rett til 

informasjon knyttet til både helsehjelpen og innholdet i journalen som faguttrykk mv. 

3.8 Tilgangsstyring 

Helseopplysninger i pasientjournaler er taushetsbelagt informasjon og skal beskyttes i 

henhold til reglene om taushetsplikt, jf. helsepersonelloven § 21 flg. Taushetsplikt innebærer 

både en plikt til å tie og en plikt til å hindre at andre får tilgang til taushetsbelagte 

opplysninger. Dette gjelder hvis ikke det er bestemt i lov eller i medhold av lov, at 

opplysningene kan eller skal gis videre. 
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Tilgangsstyring er viktig i arbeidet med å forvalte taushetsplikten for opplysningene i 

pasientjournalen. God tilgangsstyring er komplisert og gir utfordringer på mange nivåer. 

Tilgang til helseopplysninger skal i utgangspunktet bare gis til helsepersonell i den grad det er 

nødvendig for å yte helsehjelp til pasienten og i den grad pasienten ikke motsetter seg det. 

Helsepersonell som ikke yter helsehjelp til en pasient, skal heller ikke gis tilgang til 

helseopplysninger om pasienten. 

Overholdelse av disse pliktene forutsetter ikke bare gode IKT-løsninger, men også et 

velfungerende styringssystem i virksomheten. Se også forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  

Departementet er opptatt av at reglene i ny forskrift om pasientjournal skal bidra til at 

virksomhetene har gode teknologiske løsninger og rutiner slik at tilgangsstyringen tilpasses 

etter behov, og at det tas høyde for at behovet for tilgang raskt kan endre seg. Systemet må 

også legge til rette for at den registrerte kan motsette seg eller har motsatt seg at 

opplysningene gjøres tilgjengelig for annet helsepersonell mv.  

Eventuelle krav fra pasienter om at helseopplysninger ikke skal gjøres tilgjengelig for andre 

innebærer ikke nødvendigvis at pasientene ønsker å sperre all journalinformasjon for alle og 

for alltid. Tilgangsstyringen må være fleksibel og tilrettelegges slik at tilgangen raskt kan 

endres dersom pasienten ber om det.  

Forskriftsforslaget fastsetter ikke konkrete teknologiske eller organisatoriske krav til et 

tilgangsstyringssystem. Teknologiske og organisatoriske krav må imidlertid spille i lag, i 

tillegg til kompetanseoppbygging og oppbygging av en velfungerende sikkerhetskultur. Det 

innebærer at virksomhetene ved bestilling av teknologiske løsninger må å ta høyde for 

gjeldende arbeidsbetingelser og den organisatoriske virkelighet løsningene skal fungere i.  

Helse- og omsorgssektoren er avhengig av private leverandører innen IKT-området. Ansatte 

hos disse leverandørene vil i arbeidet kunne få tjenestemessig nødvendig tilgang til 

pasientinformasjon. Teknisk personell har på samme måte som helsepersonell taushetsplikt. 

Den som gir tilgang til teknisk personell må sørge for at nødvendige sikkerhetssystemer og 

avtaler er på plass og at risikovurderinger er gjort før leverandører kan få tilgang til systemer 

som inneholder pasientinformasjon. 

3.8.1 Autorisasjon  

Det følger av pasientjournalloven § 19 at relevante og nødvendige helseopplysninger skal 

være tilgjengelig for helsepersonell og annet samarbeidende personell, når det er nødvendig 

for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp for den enkelte. Forskriftsforslaget 

forutsetter at tilgang til helseopplysninger skal bygge på autorisasjon. En autorisasjon er en 

bestemt tildelt tillatelse til å lese, registrere, redigere, rette, slette, sperre eller på annen måte 

behandle helseopplysninger. Den dataansvarlige skal gjennom autorisasjonen ha kontroll over 

hvilke helseopplysninger det gis tilgang til. 

Forskriften fastsetter minstekrav til autorisasjonen, se forskriftsutkastet § 10. Minstekravene 

til en autorisasjon er at den skal 

− beskrive rettighetene og pliktene som autorisasjonen omfatter  
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− angi hvilke virksomheter autorisasjonen omfatter 

− dokumenteres i virksomhetens register over helsepersonells autorisasjoner 

− være tidsbegrenset, og 

− vurderes på nytt når det oppstår endringer i ansvarsområder eller ansettelsesforhold 

 

Departementet legger til grunn at virksomhetene løpende arbeider med å utvikle og 

forbedre struktur og funksjonalitet i pasientjournalen på en måte som ivaretar krav til 

innebygd personvern etter personvernforordningen artikkel 25. Dette er et arbeid som over 

tid vil legge til rette for bedre og mer spissede autorisasjoner. 

3.8.2 Autentisering 

Når helsepersonell gis tilgang til helseopplysninger er det viktig at det er stor grad av 

sikkerhet for at personen som gis tilgang faktisk er den han eller hun utgir seg for å være.  

I helsepersonelloven § 21a og pasientjournalloven § 16 er det nedfelt et forbud mot 

urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger. Helsepersonellet kan være 

gjenstand for reaksjoner, herunder straff, ved brudd på bestemmelsene. Det må derfor 

være en sikker tilknytning mellom en autorisasjon og personen som faktisk tilegner seg 

journalinformasjon.  

I informatikken brukes begrepet autentisering for å bekrefte at en person er rette 

vedkommende/den en utgir seg for å være. Det å autentisere en person betyr å kontrollere 

vedkommendes identitet.  

Departementet foreslår at de dataansvarlige for et pasientjournalsystem skal sørge for at 

enhver som gis autorisasjon også skal autentisere seg på en sikker måte ved bruk av 

tillatelsene som følger av autorisasjonene. Departementet vil understreke at valg av 

autentiseringsløsning må gjøres på bakgrunn av en risikovurdering, som skal 

dokumenteres. Gjennomføring av EUs forordning 910/2014 om elektronisk identifisering 

(eID) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked av 23. juli 2014 vil 

kunne ha betydning i dette arbeidet. 

Bruk av kvalifisert sertifikat er eksempel på en sikker autentiseringsløsning. Om annen 

løsning enn personlig kvalifisert sertifikat kan ha tilstrekkelig sikkerhet må vurderes 

konkret. Sentralt i vurderingen vil blant annet være hvor oversiktlig virksomheten er, hvor 

stor den er, den dataansvarliges mulighet for kontroll mv.  

Den dataansvarliges mulighet for kontroll er gjennomgående større i mindre virksomheter 

og dersom det bare gis tilgang til internt ansatte, enn om det åpnes for tilgang til 

helseopplysninger for personell tilknyttet andre virksomheter. Det må også vurderes og tas 

hensyn til hvilke sikkerhetstiltak som er etablert i infrastrukturen som benyttes for å gjøre 

helseopplysningene tilgjengelig.  

HelseID 

Helsepersonell må ofte forholde seg til mange systemer, og flere og ulike – ofte 

tidkrevende – pålogginger for å få tilgang til nødvendig informasjon i 

pasientbehandlingen. Dette kan være tidkrevende. Departementet ser behov for å redusere 
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antall pålogginger og påloggingsmetoder, og legge til rette for en mer helhetlig 

arbeidsflate med færre systemer/vinduer å forholde seg til. Dette er behov som egner seg å 

løse i fellesskap og ved hjelp av felles infrastruktur.  

Direktoratet for e-helse har derfor utviklet en slik infrastruktur (HelseID). Løsningen 

legger til rette for at helsepersonell kan få engangspålogging med én elektronisk ID (e-ID) 

i hele helsetjenesten, og for at sektoren lettere kan dele data og dokumenter.  HelseID kan 

bestilles hos Norsk Helsenett via internettsiden 

https://www.nhn.no/helseid/kom-i-gang-med-helseid/ 

3.9 Krav til opplysningenes integritet, oppbevaring, redigering, retting og 

sletting 

Et vesentlig element i sikringen av helseopplysninger i pasientjournalen er kravet til 

opplysningenes integritet.. Opplysningene som er nedtegnet i en pasientjournal skal 

beskrive helsehjelpen som er ytt, målet for helsehjelpen, pasientens ønsker og 

helsepersonellets vurderinger best mulig. Det er avgjørende at nedtegnede opplysninger 

ikke endres, tapes eller ødelegges uten hensikt.  

Tiltak for å sikre opplysningenes integritet er et sentralt element i for å oppfylle kravene 

til informasjonssikkerhet etter blant annet pasientjournalloven § 22. Departementet mener 

det derfor ikke er nødvendig å  presisere dette nærmere i forskriften. Se også EUs 

personvernforordning som i artikkel 4 nr. 12 definerer brudd på opplysningssikkerheten 

som "brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, 

ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført , lagret eller på 

annen måte behandlet."  

Departementet foreslår derfor at kravet i dagens forskrift § 14 første ledd som fastslår at 

"pasientjournaler skal oppbevares slik at de ikke kommer til skade eller blir ødelagt, og at 

uvedkommende ikke får tilgang til dem" ikke tas inn i den nye forskriften.  

Oppbevaringstiden følger av pasientjournalloven § 25 første ledd som fastslår at 

helseopplysninger  

"skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli 

bruk for dem. Det samme gjelder opplysninger om hvem som har hatt tilgang til 

opplysningene eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til pasienten eller 

pasientens eller brukerens navn eller fødselsnummer." 

Videre fastslår pasientjournalloven § 25 andre ledd at  

"Hvis ikke opplysninger deretter skal bevares etter arkivloven eller annen 

lovgivning, skal de slettes." 

Departementet ser ingen grunner til at bestemmelsene i lovens § 25 skal gjentas i 

forskriften.  

Forslag om å oppheve pasientjournalforskriften § 14 andre ledd tredje punktum er 

tidligere vært på offentlig høring i tilknytning til høring av etablering av nasjonal ordning 

for oppbevaring av pasientens journal ved opphør og overdragelse av virksomhet 

54

https://www.nhn.no/helseid/kom-i-gang-med-helseid/


 

36 

 

(høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 9. september 2016). Bestemmelsen 

fastslår at avlevering eller deponering av journaler til arkivdepot ikke bør skje før det er 

gått minst 10 år etter siste innføring i journalen. Departementet viderefører forslaget i 

utkast til ny pasientjournalforskrift. 

Dette betyr at bestemmelsene i dagens forskrift § 14 andre, tredje og fjerde ledd ikke tas 

inn i den nye forskriften.  

Dagens bestemmelser i forskriften § 13 om redigering, retting og sletting utfyller reglene i 

helsepersonelloven §§ 42 og 43 og foreslås videreført i ny forskrift. Videre foreslås en ny 

bestemmelse som innebærer at eventuelle fysiske journaldokumenter kan tilintetgjøres, når 

journaldokumenter er digitalisert på forsvarlig måte, det vil si i henhold til de krav om følger av 

arkivregelverket. 

Dagens bestemmelse om overføring av journal ved opphør eller overdragelse av 

virksomhet i pasientjournalforskriften § 15 fjerde ledd justeres i samsvar med 

høringsforslaget om etablering av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler 

ved overdragelse og opphør av virksomhet. Se forskriftsutkastet § 11. 

4. Administrative og økonomiske konsekvenser 

Høringsforslaget innebærer at det gis en ny forskrift om pasientjournal samtidig som 

dagens forskrifter oppheves. Den nye forskriften er en mer tidsmessig tilpasset forskrift og 

rydder opp i en del uklarheter i den gamle forskriften.  

I dag kan det kreves inntil kr. 85 for utskrift eller kopi av pasientjournal. I samsvar med 

personvernforordningen begrenses retten til å ta betaling. Pasienten skal som hovedregel 

gis innsyn i journal uten at det kan kreves vederlag. Det kan bare kreves betaling dersom 

det bes om flere kopier, basert på administrasjonskostnadene. Departementet legger til 

grunn at dette vil innebære noe, men ikke vesentlig, inntektstap for de virksomheter som i 

dag krever vederlag for innsyn.  

Forskriften skal i motsetning til dagens pasientjournalforskrift, også gjelde for apotek. 

Departementet antar denne endringen ikke vil ha vesentlige økonomiske konsekvenser for 

apotek. Journalførings- og annen dokumentasjonsplikt gjelder allerede for apotek etter 

helsepersonelloven § 39 og  apotekloven § 5-5 a.  

Virksomhetenes plikter etter forskriften er for øvrig en presisering av dagens plikter og 

innebærer ingen vesentlige utvidelser av ansvar. Det samme gjelder helsepersonells 

oppgaver og ansvar. 

Departementet legger til grunn at vedtagelse av den nye forskriften ikke vil medføre 

vesentlige administrative eller økonomiske kostnader.  

Administrative og økonomiske konsekvenser av overgangen fra papirbaserte journaler til 

elektroniske og digitale journaler og kommunikasjon, er uavhengig av forskriftens 

bestemmelser.  
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5. Forslag om forskrift om pasientjournal 

(pasientjournalforskriften) 

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx xx xx med hjemmel i lov 20. 

juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 

(pasientjournalloven) § 7 andre ledd, § 9 andre ledd, § 18, § 19 tredje ledd og § 22 fjerde 

ledd, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 40 tredje ledd, 

§ 42 fjerde ledd, § 43 fjerde ledd og § 45 andre ledd, og lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- 

og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 5-1 sjette ledd.  

 

§ 1 Formålet med forskriften 

Forskriftens formål er å fastsette nærmere regler for gjennomføring av 

dokumentasjonsplikten etter helsepersonelloven §§ 39 og 40, slik at  

a) pasienter kan gis helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, inkludert effektive og 

gode pasientforløp 

b) dokumentasjonen er til støtte ved ytelse av helsehjelp til pasienten 

c) personvern, inkludert pasientens rett til informasjon og medvirkning ivaretas  

d) helsehjelpen kan kontrolleres i ettertid.  

 

§ 2 Saklig virkeområde 

Forskriften gjelder alle former for behandling av helseopplysningene i 

pasientjournaler i forbindelse med helsehjelp. Dette omfatter også bildediagnostikk, 

video- og lydopptak og annen overvåking av en pasients helsetilstand.   

 

§ 3 Krav til journalens innhold 

Pasientjournalen skal inneholde opplysninger som er relevante og nødvendige for 

helsehjelpen til den enkelte pasient. Dersom det er relevant og nødvendig, omfatter dette blant 

annet:  

 

1 Administrative opplysninger:  

a) opplysninger for å kunne identifisere og kontakte pasienten og pårørende 

b) opplysninger om virksomheten 

c) opplysninger om pasienten har individuell plan   

d) kontaktopplysninger til pasientens faste lege, pasientkoordinator, kontaktlege og 

andre samarbeidende personell, samt den dataansvarlige. 

 

2 Kliniske opplysninger: 

a) opplysninger om pasientens helse, sykehistorie og pågående behandling, 

medisinske opplysninger og vurderinger, inkludert pasientens opplevelse av 

situasjonen og ønsker for helsehjelpen 
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b) opplysninger om status i pasientforløpet 

c) opplysninger innsamlet og lagret i medisinsk utstyr og eventuelle andre digitale 

hjelpemidler, knyttet til helsehjelpen  

d) opplysninger om behandling med legemidler. 

 

3 Opplysninger om informasjon og informasjonsutveksling, reservasjoner og 

samtykkekompetanse: 

a) opplysninger om det er gitt råd og informasjon til pasient og pårørende, og 

hovedinnholdet i rådene og informasjonen 

b) opplysninger om pasientens reservasjoner  og samtykkekompetanse 

c) opplysninger om utveksling av helseopplysninger til annet helsepersonell eller 

andre. 

 

4 Andre opplysninger:  

a) opplysninger om pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller 

alvorlig somatisk sykdom eller skade har mindreårige barn eller søsken 

b) opplysninger om foreldrene som har konsekvens for barnets behandlingssituasjon  

c) opplysninger om sykemeldinger og attester.  

 

Journalene skal også inneholde opplysninger som er nødvendig for å oppfylle 

helsepersonellets meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov.  

 

§ 4 Krav til journalføringen 

Nedtegningen i journalen skal skje uten ugrunnet opphold etter at helsehjelpen er gitt. 

Nedtegningen skal signeres av den som har gitt helsehjelpen. 

 

§ 5 Retting og sletting 

Etter at en journalnedtegnelse er signert, kan den bare endres etter reglene om retting og 

sletting i helsepersonelloven §§ 42, 43 og 44. Retting og sletting skal som hovedregel utføres av 

den som har signert opplysningene. Dersom slik retting eller sletting vanskelig kan gjøres av 

helsepersonellet som har signert opplysningene, kan retting eller sletting gjøres av 

helsepersonell utpekt av den dataansvarlige. 

Dersom krav om retting eller sletting avslås, skal pasienten orienteres om 

klageadgangen, jf. helsepersonelloven §§ 42 tredje ledd,  43 tredje ledd og 44 andre punktum. 

 

§ 6 Informasjon til pasienten om rett til å motsette seg behandling av helseopplysninger 

Den som yter helsehjelp skal informere pasienten om retten til å motsette seg behandling 

av helseopplysninger etter pasientjournalloven § 17.  
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§ 7 Pasientinnsyn 

Innsyn etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og personvernforordningen artikkel 

15 skal som hovedregel gis uten vederlag. Dersom den registrerte anmoder om flere 

papirkopier, kan den dataansvarlige  kreve et rimelig gebyr basert på 

administrasjonskostnadene, jf. personvernforordningen artikkel 15 nr. 3.  

Dataansvarlig skal legge til rette for at samiskspråklige, fremmedspråklige og 

personer med nedsatt funksjonsevne kan utøve sin innsynsrett.  

Forespørsel om innsyn skal besvares uten ugrunnet opphold og senest 30 dager etter at 

forespørselen er sendt inn.  

 

§ 8 Generelle systemkrav 

 Virksomheter som yter helsehjelp skal sørge for å ha journalsystem for å ivareta 

helsepersonellets journalføringsplikt, jf. pasientjournalloven § 8. I tillegg til kravene i 

pasientjournalloven § 7, skal systemet være utformet og organisert slik at meldeplikt fastsatt i 

lov eller i medhold av lov ivaretas.  

Virksomheter som nevnt i første ledd skal ha kontroll og oversikt over all behandling av 

helseopplysninger i egen virksomhet, inkludert tilgjengeliggjøring av opplysninger til andre 

virksomheter. 

 

§ 9 Dataansvarlig 

Enhver behandling av helseopplysninger må kunne knyttes til en dataansvarlig.  

Den som er ansvarlig for behandlingen av helseopplysningene etter 

personvernforordningen artikkel 4 nr. 7 er dataansvarlig.   

Dersom to eller flere dataansvarlige i fellesskap fastsetter formålene med og midlene for 

behandlingen av opplysningene, skal de være felles dataansvarlige. De felles dataansvarlige skal 

på en tydelig og klar måte fastsette og dokumentere sitt respektive ansvar for å overholde 

forpliktelsene i personvernforordningen, jf. artikkel 26. Det vesentligste innholdet i ordningen 

skal gjøres tilgjengelig for den registrerte.  

Hver dataansvarlig skal føre en protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under 

deres ansvar, jf. personvernforordningen artikkel 30. 

 

§ 10 Krav om system for tilgangskontroll, autorisering og autentisering 

All behandling av  helseopplysninger i pasientjournaler skal baseres på bestemte tildelte 

tillatelser til å lese, registrere, redigere, rette, slette, sperre eller på annen måte behandle 

opplysninger i journalen (autorisasjon). Autorisasjonen skal  

a) beskrive rettighetene og pliktene som autorisasjonen omfatter  

b) angi hvilke virksomheter autorisasjonen omfatter 
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c) dokumenteres i virksomhetens oversikt over helsepersonells autorisasjoner  

d) være tidsbegrenset 

e) vurderes på nytt når det oppstår endringer i ansvarsområder eller 

ansettelsesforhold. 

 Helseopplysninger kan bare gjøres tilgjengelig for personell som gjennom autentisering 

kan bekrefte sin identitet på en sikker måte.   

Den dataansvarlige skal ha oversikt  over hvem som har tilgang til hvilke typer 

opplysninger og kunne kontrollere i ettertid hvem som har benyttet seg av tilgangen.   

 

§ 11 Opphør av virksomhet mv. 

Hvis det ved overdragelse eller opphør av virksomhet ikke er aktuelt å overføre 

pasientjournalene til et bestemt helsepersonell eller til en bestemt virksomhet, og virksomheten 

ikke selv kan ta vare på dem, skal de overleveres til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er 

dataansvarlig for behandlingen av opplysningene etter at de er avlevert. 

 

§ 12 Kassasjon eller tilintetgjøring etter digitalisering  

Når journaldokumenter på analoge lagringsmidler er digitalisert på forsvarlig måte, jf. 

forskrift om offentlig arkiv § 6 og Riksarkivarens forskrift kapittel 8, kan fysiske 

originaldokumenter destrueres. 

 

§ 13 Krav til loggføring 

Tilgjengeliggjøring av opplysninger skal dokumenteres automatisk hos virksomheten. 

Dokumentasjonen skal minst inneholde informasjon om  

a) person og organisatorisk tilhørighet til den som har hentet fram helseopplysninger  

b) grunnlaget for tilgjengeliggjøringen  

c) tidsperioden for tilgjengeliggjøringen.  

Den registrerte har rett til innsyn i dokumentasjonen.  

Dersom oversikten viser at noen urettmessig har hentet frem helseopplysninger, skal 

virksomheten opplysningene er hentet fra og pasienten opplysningene gjelder, varsles, jf. 

personvernforordningen artikkel 33 og 34. 

 

§ 14  Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter 

Forskriften trer i kraft xx.xx 2018. Fra samme tidspunkt gjøres følgende endringer i 

andre forskrifter: 

1) forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og 

helsepersonell som yter helsehjelp § 3 bokstav g andre punktum skal lyde: 

Ordinering skal dokumenteres i samsvar med pasientjournalforskriften. 

60



 

42 

 

2) forskrift 22. juni 2105 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard 

og Jan Mayen § 4 andre ledd bokstav c skal lyde: 

forskrift xx.xx.2018 om pasientjournal (pasientjournalforskriften) 

 

3) forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal oppheves. 

 

4) forskrift 17. desember 2014 nr. 1757 om tilgang til helseopplysninger mellom 

virksomheter oppheves.  
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Høringsinstanser 

 

ACOS AS 

Afasiforbundet i Norge 

Akademikerne 

Allmennlegeforeningen 

Apotekforeningen 

Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer 

 

Barnekreftforeningen 

Barneombudet 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Barne-, ungdoms- og familieetaten 

Bioteknologirådet 

 

CGM (Compugroup Medical Norway AS) 

 

Datatilsynet 

Den norske advokatforening 

Den Norske Jordmorforening 

Den norske legeforening 

Den norske tannlegeforening 

 

Departementene 

 

Diabetesforbundet 

DIPS ASA 

 

Direktoratet for e-helse 

 

Fagforbundet 

Fampo 

Fellesorganisasjonen FO 

Folkehelseinstituttet 

Forbrukertilsynet 

Forbrukerrådet 

 

Foreningen for blødere i Norge 

Foreningen for hjertesyke barn 

Foreningen for Muskelsyke 

Foreningen for kroniske smertepasienter 

Forskerforbundet 

Forskningsstiftelsen FAFO 

Frambu 
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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

Fylkesråd for funksjonshemmede 

 

Helsedirektoratet 

Helse- og sosialombudet i Oslo 

Helsetjenestens Lederforbund 

HIV-Norge 

Hørselshemmedes Landsforbund 

 

IKT Norge 

Infodoc 

Innovasjon Norge 

Institutt for helse og samfunn HELSAM 

Institutt for samfunnsforskning 

Juristforbundet 

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner 

Juss-Buss 

Jussformidlingen i Bergen 

Jusshjelpa i Nord-Norge 

 

Kliniske ernæringsfysiologiske forening 

Kreftforeningen 

Kreftregisteret 

KS 

 

Landets fylkesmenn 

Landets helseforetak 

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse) 

Landets kommuner 

Landets pasient- og brukerombud 

Landets regionale helseforetak 

Landets universiteter 

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) 

Landsforeningen Alopecia Areata 

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 

Landsforeningen for Huntingtons sykdom 

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri 

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere 

Landsgruppen av helsesøstre, NSF 

LO - Landsorganisasjonen i Norge 

Legeforeningens forskningsinstitutt 

Legemiddelindustrien 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
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Likestillingssenteret 

 

Mental Helse Norge 

Munn- og halskreftforeningen 

MS – forbundet 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS 

Norges Astma- og Allergiforbund 

Norges Blindeforbund 

Norges Døveforbund 

Norges Farmaceutiske Forening 

Norges Fibromyalgi Forbund 

Norges forskningsråd 

Norges Handikapforbund 

Norges Juristforbund 

Norges kristelige legeforening 

Norges Kvinne- og familieforbund 

Norges Parkinsonforbund 

 

Norsk Biotekforum 

Norsk Cøliakiforening 

Norsk Epilepsiforbund 

Norsk Ergoterapeutforbund 

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin 

Norsk Forbund for psykoterapi 

Norsk Forbund for utviklingshemmede 

Norsk Forening for cystisk fibrose 

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer 

Norsk Forening for nevrofibromatose 

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid 

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose 

Norsk Forum for terapeutiske samfunn 

Norsk Fysioterapeutforbund 

Norsk Gestaltterapeut forening 

Norsk gynekologisk forening 

Norsk helsenett SF 

Norsk Helse- og Velferdsforum 

Norsk Immunsviktforening 

Norsk Intravenøs Forening 

Norsk Kiropraktorforening 

Norsk Logopedlag 

Norsk Manuellterapeutforening 
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Norsk OCD forening, ANAKE 

Norsk Ortopedisk Forening 

Norsk Osteopatforbund 

Norsk Osteoporoseforening 

Norsk Palliativ Forening 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

Norsk Presseforbund 

Norsk Psoriasis Forbund 

Norsk Pasientforening 

Norsk Psykiatrisk Forening 

Norsk Psykoanalytisk Institutt 

Norsk Psykologforening 

Norsk Radiografforbund 

Norsk Revmatikerforbund 

Norsk selskap for ernæring 

Norsk senter for menneskerettigheter 

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH) 

Norsk sykepleierforbund 

Norsk Tannpleierforening 

Norsk Tjenestemannslag (NTL) 

Norsk Tourette Forening 

Norske Fotterapeuters Forbund 

Norske Ortoptister forening 

NUPI 

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon 

 

Parat 

Pensjonistforbundet 

Personskadeforbundet 

Personvernnemnda 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse 

Regjeringsadvokaten 

Rettspolitisk forening 

Riksrevisjonen 

 

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser 

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) 

Ryggforeningen i Norge 

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen 

Rådet for legeetikk 

Rådet for psykisk helse 

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO 

Sametinget 

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo 
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SINTEF Helse 

Spekter 

Spiseforstyrrelsesforeningen 

Statens helsetilsyn 

Statens legemiddelverk 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 

Statens seniorråd 

Statistisk sentralbyrå 

Statstjenestemannsforbundet 

Stoffskifteforbundet 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

Stiftelsen Menneskerettighetshuset 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse 

Stiftelsen Organdonasjon 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning 

 

Sysselmannen på Svalbard 

 

Turner Syndrom foreningen i Norge 

 

UNIO 

Utdanningsforbundet 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

Vestlandske Blindeforbund 

Virke 

Visma 

Voksne for Barn 

Volvat Medisinske Senter AS 

 

Yngre legers forening 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 

Postboks 8011 Dep 
0030  OSLO 
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/692 
Karl Johan Olsen 
91535349 
H01/&13 
 
02.08.2018 

 
 

Svar på høring om forslag til ny forskrift om pasientjournal 

Takk for muligheten til å gi innspill til ny forskrift om pasientjournal.  
 
Innledningsvis er det verdt å bemerke at helsepersonell innen pleie og omsorgssektoren ikke er 
selvgående på å oppdatere seg innen lov og forskrift som angår deres yrkesutøvelse. Dette gjør at 
innholdet nødvendigvis må være tydelig, tilgjengelig og ansvarliggjørende.  
 
Kommentarer til ny forskrift:  

 Den mest detaljerte versjonen er å anbefale, fordi de fleste opplysningene da er å finne på 
et sted og det enkelte helsepersonell vil i mindre grad vil ha behov for å slå opp i 
veiledere for å finne utdypende bestemmelser. 

 At rollen Journalansvarlig fjernes fra forskriften er uheldig. Elektroniske journalsystemer 
er i stor grad i faresonen i forhold til feilføringer og uheldige formuleringer. En dedikert 
rolle som har ansvar for å se til at slikt ikke blir en del av journalen ansees som 
nødvendig.  
Begrepet «dataansvarlig» (§9) vil i kommunal sammenheng i stor grad bli lagt til 
virksomheten og virksomhetens leder og kan bli tolket som en noe uklar overordnet 
teknisk rolle. Ved å i tillegg beholde den eksisterende «journalansvarlig»-rollen vil den 
faglige delen være beskrevet i forskriften. 
 
Den journalansvarlige bør fortsatt være den eneste som har anledning til å rette og slette i 
journalene i samarbeid med aktuelt helsepersonell. Dette fordi spesielt pleie- og 
omsorgstjenestene har mange ansatte som er innom for kortere eller lengre tid. Skal 
virksomheten ha en trygghet om at journalens innhold er riktig, så bør ikke 
helsepersonellet alene kunne utføre nevnte gjøremål. Dette kan være med på å skape 
mistro om journalens innhold. Ikke minst vil disse gjøremål kreve at det enkelte 
helsepersonell setter seg grundig inn i både juridiske formkrav og systemets løsninger. 
Det er heller ikke utenkelig at fristelsen til å endre journalinnhold i ettertid kan være stor. 
 

 Angående §3 Kliniske opplysninger, pkt a) 
Sett fra et pleie- og omsorgsperspektiv, vil beskrivelsene i forskriften i stor grad være 
rettet mot lege og sykehus. Ved å ta inn begrepet pleie og omsorg, vil også helsepersonell 
i kommunehelsetjenesten bli direkte ansvarliggjort. 
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Fra forslag om forskrift; Kliniske opplysninger: a) Opplysninger om pasientens helse, 
sykehistorie og pågående behandling, medisinske opplysninger og vurderinger, inkludert 
pasientens opplevelse av situasjonen og ønsker for helsehjelpen. 
 
 
I dette punkt bør det inngå noe om pleie/omsorg, samt en angivelse av at det skal 
foreligge en plan for behandlingen. 
 
I punkt b) ansees det som viktig at dersom det foreligger en plan for pasientforløpet, så 
skal denne også beskrives. 
 
Forslag til endringer i §3:  
punkt a) Opplysninger om pasientens helse, sykehistorie og pågående behandling, 
medisinske og pleiefaglige opplysninger og vurderinger, plan for oppfølging av 
helsehjelpen, inkludert pasientens opplevelse av situasjonen og ønsker for helsehjelpen. 
 
punkt b) Opplysninger om plan for, og status i pasientforløpet 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karl Johan Olsen 
kommunalsjef helse og omsorg 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/332 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 27.08.2018 

 

Referatsak 
 

Orientering om "Det gode pasientforløp" 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 20/18 04.09.2018 
   

 

 
 
 
 
 
 
Vedlagt er en orientering om kommunens deltakelse i «Det gode pasientforløp». Et fokusområde 
for bedre samhandlingsrutiner mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. 
 
 

 

 

 

 

 

  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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DET GODE PASIENTFORLØP 
 

Kommunen har satt sammen et forbedringsteam som siden april har jobbet mot DET GODE 
PASITENFORLØP. Teamet består av tre personer: en sykepleier fra sykehjemmet, en fra 
hjemmesykepleien og fagleder sykehjemmet. 

Målet med dette arbeidet er å sikre et godt pasientforløp med pasient i 
fokus. 

 

Teamet har gjennomført fire intervju med pasienter som nylig har vært innlagt på sykehus 
første gang eller som reinnleggelse. Fokuset i intervjuene har vært å lytte til pasientenes 
opplevelse av koordinering av tjenestene. Teamet har i etterkant av intervjuene gjennomført 
en oppsummering. Basert på den oppsummeringen har følgende vist seg å være avgjørende 
for en god opplevelse for pasientene.  

Disse punktene er derfor det kommunen bør rette fokus mot i arbeidet videre. 

Følgende punkter er sentrale forbedre koordinerte tjenester: 

 Det er vesentlig med GOD INFORMASJONSFLYT mellom spesialist- og 
kommunehelsetjeneste. 

o En utskrivningsprosess i tråd med avtale 
o Gode system for innhenting av informasjon er vesentlig for å unngå viktig 

informasjon får tapt 
o Pasienten/pårørende/nærperson må få og forstå samme informasjon 
o  

 Når pasienten ikke har tjenesten fra før, trengs et godt kommunalt mottakssystem med 
faste prosedyrer for oppfølgning.  

o vi må ha et koordinerende tverrfaglig team som sikrer god overføring til 
hjemkommune og tjenesten på rett omsorgsnivå  

o Tidlig innsats er vesentlig, samt rutiner for henvisning til nødvendig og 
rehabilitering. 
 

 Sørge for TILRETTELEGGING I HJEMMET før hjemkomst  
o Alt av medisinsk utstyr, prosedyrer og respekterer må være klart før pasienten 

kommer hjem 
o Nødvendige hjelpemidler må være på plass, bestilt og montert 

 Hjelpemiddellager i kommunen å til enhver tid ha nødvendige 
hjelpemidler tilgjengelige 

 Pasientreiser er en viktig aktør for god pasientforløp 
 

 SIKRE NØDVENDIG KOMPETANSE til rett tid 
o Tverrfaglig kompetanse å være tilgjengelige på alle nivåer 

kommunehelsetjenesten  
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 Vi må sikre GODT SAMARBEID MED LEGETJENESTEN:  
o sikrer kunnskap om hverandres arbeid, kontinuerlig dialog og hindrer 

informasjonsflyt  
 

 Pakkeforløp – standardiserte forløp til ulike dialog sikrer kvalitet i oppfølgingen  
 Kulturen må være å FREMSNAKKE HVERANDRE gjøre hverandre god og spille på 

lag med hverandre og med bruker 

 

Vi håper at dette informasjonsskrivet kan gi dere mer innsikt i hvilket arbeid som kommunen 
står ovenfor, og med det trenger det forankring i kommuneledelsen. 

 

Hilsen fra oss i forbedringsteamet 
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Sørreisa kommune  
 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Sykehjemsveien 41, 9310  
Sørreisa 

77 87 50 00 47050200147 940755603 

Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no Side 1 av 2 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Vår ref:   
 

Saksbehandler 
 

 Dato 
 2017/1864- 2  Ann Kristin Trondsen, tlf  99204611  13.04.2018 

Deres ref: E-post:   
 annkristin.trondsen@sorreisa.kommune.no   

  

Møtereferat Sørreisa og Dyrøy politiråd, 13.04.2018 

Tid: 13.04.2018, kl 13 – 1430.  
Sted: Sørreisa kommunehus 
Tilstede: lensmann Arnold Nilsen, Politiets kontakt i kommunene Knut Inge Midtbø, ordfører 
Jan-Eirik Nordahl, ordfører Marit Espenes, rådmann Tore Uthaug og rådmann Ann Kristin 
Trondsen 
 
Kort oppsummert fra møtet:  
 Lensmannen orienterte om Finnsnes lensmannskontors årsstatistikk for 2017. Fokus på type 

kriminalitet, utvikling over tid og sammenligninger med landet forøvrig. Tema responstid ble 
også tatt opp.  

 Lensmannskontoret vil før sommeren sende forslag til samarbeidsavtale for politirådet. I hht 
rundskriv 2013/012 fra POD er det et mål at alle politiråd skal ha slik avtale. Samme 
rundskriv setter også opp nasjonale målsettinger for politirådene.  

 Møtehyppighet: avtaler to ganger per år. I tillegg ønsker ordførerne at lensmannen gir 
kommunestyret orientering en gang pr år. Ellers dialog og kontakt ved behov/konkrete 
saker/tema.  

 Møtested: i kommunen. Annen hver gang i Dyrøy og annen hver gang i Sørreisa.  
 Innkalling og referat: gjøres av kommunene. Saksliste settes opp i samarbeid. 

Vertskommunen har ansvar for dette.  
 Møteplan med aktuelle tema settes opp i avtalen.  
 Deltakere: obligatorisk: Politiet ved lensmann og kontaktperson, kommunen ved ordfører og 

rådmann. I tillegg vil ledere/fagpersoner/andre aktører inviteres med alt etter tema/sak.  
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Neste møte: I Dyrøy, oktober 2018. 
 

 
Med hilsen 
 
 
 
Ann Kristin Trondsen 
Rådmann 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Jan-Eirik Nordahl    
    

 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/841 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 27.08.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Tjenestebeskrivelse BPA 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 21/18 04.09.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Tilbud om brukerstyrt personlig assistent er hjemlet som en «må» oppgave i lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester §3-8. Omfanget av denne type tjeneste er ikke definert i denne loven. 
Pasient og brukerrettighetsloven §2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse Sier noe om at 
personer under 67  år med langvarig og stort behov for personlig assistanse ut over 2 år. I denne 
loven angis også definisjonen av hva som er stort behov. 
Det angis ikke noen kriterier for tildeling av denne tjenesten, og det hersker også usikkerhet 
blant kommunens innbyggere hva tjenesten innebærer og i hvilken grad man kan kreve denne. 
 
Vedlegget er en folkelig og generell beskrivelse av tjenesten og hvordan trengende kan gå fram 
for å skaffe seg den. Informasjonen inneholder også en forståelig forklaring av lovens 
bestemmelser. 
 

Administrasjonens vurdering 
Det er behov for at Dyrøy kommune publiserer en forklaring på BPA-ordningen, denne skal 
samtidig synliggjøre kommunens tilbud. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Opom stiller seg bak forslaget til tjenestebeskrivelse for BPA, og ber om at tjenestebeskrivelsen 
brukes som et orienteringsdokument til kommunens innbyggere. 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Hvordan fungerer BPA ordingen? 

 

Hvis du får organisert hjelpen din som BPA, kan du (eller noen som står deg nær) få 
rollen som arbeidsleder. Det betyr at innenfor den tiden som du har fått tildelt til 
praktisk og personlig bistand, kan du i prinsippet styre 

 hvem du vil ha som assistent 

 hva assistenten skal gjøre 

 hvor og til hvilke tider du skal motta assistanse 

Hvem har rett på BPA? Hvilke tjenester kan organiseres som BPA? 

Hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell, også kalt personrettet bistand, kan 
organiseres som BPA. Det samme kan nødvendig praktisk hjelp til rengjøring, praktiske 
gjøremål i hjemmet og andre husholdsoppgaver. 

BPA skal kunne brukes både i og utenfor hjemmet, så tiltak utenfor hjemmet, som for 
eksempel støttekontakt kan også organiseres som BPA. 

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten til BPA. Men kommunen kan legge enkle 
helsetjenester inn i BPA-ordningen hvis det er hensiktsmessig, forsvarlig og du selv 
ønsker det. 

Hvis du har behov for hjelp til nødvendig trening eller tilsyn på grunn av din 
funksjonshemming, må lege eller fysioterapeut dokumentere at du har behov for dette. 

 

Jeg fyller ikke rettigheten, kan jeg fortsatt få BPA? 

Hvis du ikke fyller rettigheten til å få BPA kan du likevel få det, hvis kommunen 
vurderer at det er mest hensiktsmessig. Vi vil da legge vekt på om BPA vil gi deg 
mulighet til studier, arbeidsdeltakelse og lignende, og om det kan bidra vesentlig til 
livskvaliteten din. 

Jeg har behov for flere enn én tjenesteyter eller nattjenester. Hvordan løser 
kommunen det? 

Hvis du har behov for tjenester som krever flere enn én hjelper til stede eller 
tjenester på natten, har du ikke rett på BPA. 

76



2 

 

Hvis du kun har et punktvis behov for to tjenesteytere eller tjenester på natten, vil de 
timene du har dette behovet holdes utenfor når kommunen beregner om du har rett på 
BPA eller ikke. 

Kommunen kan likevel velge å inkludere disse timene i en BPA-ordning hvis det er 
hensiktsmessig, eller vi kan velge tilby deg andre helse- og omsorgstjenester. 

Hva betyr det å være arbeidsleder? 

Å være arbeidsleder innebærer at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen. 
Dette kan for noen oppleves som litt krevende. 

Noen av oppgavene du som arbeidsleder må ta ansvar for er å: 

 

 definere dine egne behov 

 rekruttere, ansette og lære opp assistenter 

 utøve daglig ledelse overfor assistentene 

 sørge for at gjeldende lover og regler følges overfor assistenter 

 ha prøvetidssamtaler, medarbeidersamtaler og personalmøter med assistentene 

 kontrollere timelister, disponere og beregne lønnsmidler/timebruk og 
driftsmidler 

 lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner 

 håndtere egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner 

 håndtere eventuelle konflikter i arbeidsmiljøet 

 skaffe vikarer 

 delta på kurs i arbeidsledelse 

 

Du må også passe på at arbeidsmiljøet er godt og i tråd med reglene om helse, miljø og 
sikkerhet. Dette kan bety at assistentene skal ha opplæring om og bruk av riktig 
løfteteknikk, at de ikke blir utsatt for urimelig fysisk tungt og farefullt arbeid, at du  
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må bruke forflytningshjelpemidler og at du skal sørge for et godt psykososialt 
arbeidsmiljø. 

Jeg kan ikke være arbeidsleder selv, hvem kan da være arbeidsleder? 

Hvis du ikke kan være arbeidsleder eller trenger hjelp til dette, kan en annen person få 
denne rollen. Det bør være noen som står deg nær og som kjenner deg og dine behov. 
Dette for å sikre at du får være med å bestemme hvordan tjenesten skal være 
(brukerstyring), samtidig som at ordningen blir driftet godt. For barn under 18 år vil en 
av foreldrene typisk være arbeidsleder. 

Hvis du trenger hjelp til den praktiske delen av arbeidsledelsen, kan kommunen være 
behjelpelig med det.  

Får jeg opplæring i rollen som arbeidsleder? 

Alle som skal være arbeidsleder i en BPA-ordning skal ha opplæring og kurs i 
arbeidsledelse først. Det er arbeidsgiveren i ordningen som har ansvaret for å gi deg 
nødvendig opplæring og veiledning både før ordningen starter og underveis. 

Hva gjør arbeidsgiver i en BPA-ordning? 

En BPA-ordning må også ha en arbeidsgiver. Arbeidsgiveren skal ha det overordnede 
arbeidsgiveransvaret for assistentene. Det betyr blant annet at det er de som ansetter 
og eventuelt sier opp eller avskjediger assistenter, har ansvar for at arbeidsmiljøloven 
følges og betaler ut lønn til assistentene. 

De har også ansvar for at du får den opplæringen og veiledningen du trenger for å være 
arbeidsleder. Arbeidsgiver har også ansvar for å tilby kurs og opplæring til assistentene 
dine. 

Hva skjer etter at jeg har søkt om BPA? 

Når pleie og omsorgstjenesten har mottatt søknaden din vil bli kontaktet av 
saksbehandler for å avtale et tidspunkt for et møte. 

På møtet vil saksbehandler stille deg en del spørsmål for å finne ut av hva du har behov 
for av hjelp. Du vil også få informasjon om helse- og omsorgstjenester som kommunen 
tilbyr. 
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Hvem kan jeg ansette som assistenter? 

Du kan i utgangspunktet bestemme hvem du ønsker å ansette som assistent, men hvis du 
og arbeidsgiver er uenig, har arbeidsgiver det siste ordet. Du kan i utgangspunktet ikke 
ansette familiemedlemmer eller andre som står deg nær. Grunnen til dette er at det 
fort kan oppstå uheldige interessekonflikter når du skal være leder for noen som du har 
et nært forhold til. 

Det er kommunen som bestemmer om du kan ansette familiemedlemmer eller andre som 
står deg nær. Du kan ikke klage på en slik avgjørelse. 

Hvis du ikke får tak i vikarer kan du bruke nærstående som tilkallingsassistent i 
enkelttilfeller. 

Hvordan kan jeg disponere timene mine? 

Innenfor rammen av det vedtaket du har fått, kan du fritt disponere timene dine som 
du ønsker, så lenge arbeidet faller inn under begrepene personlig assistanse (og 
avlastning for de under 18 år). 

Du kan også bestemme når assistentene skal jobbe. Men du må holde deg innenfor 
reglene som gjelder i arbeidslivet, som blant annet arbeidstidsbestemmelsene som står i 
arbeidsmiljøloven. 

Du bør lage en arbeidsplan, sånn at assistentene dine har en forutsigbar arbeidstid. Du 
kan ikke sette assistentene dine til å gjøre oppgaver som kan være skadelig for 
assistentene, eller som er i strid med arbeidsmiljøloven. 

Hva koster det å ha BPA? 

BPA er gratis, men kommunen kan kreve at du betaler egenandel for praktisk hjelp, som 
ikke er til personlig stell og egenomsorg. 

Det vil si at du må betale for hjelp til husarbeid og renhold, som for eksempel skifte 
sengetøy, vaske klær, rydde, ta inn og ut av oppvaskmaskinen og vaske gulv, og lignende 
oppgaver. 

Hvor mye egenandel du må betale, kommer an på hvor mange timer du har fått innvilget 
til disse oppgavene. Det vil stå i BPA-vedtaket ditt. Du vil få et eget vedtak som viser 
hvor mye du må betale 
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Assistenten min er syk, hva gjør jeg? 

Du har ansvar for å skaffe deg nok vikarer selv. Hvis du ikke klarer å skaffe deg 
vikarer, vil kommunen gi deg tjenester som dine assistenter skal gi deg. 

Kan jeg ta med meg assistentene på reise? 

Du vil ikke få innvilget ekstra timer til å dra på ferie eller reiser. Men du har mulighet 
til å disponere timene dine sånn at du kan reise bort. I utgangspunktet har du kun krav 
på å få hjelp fra Dyrøy kommune, så lenge du oppholder deg i kommunen. Men du kan 
likevel reise innenfor Norge uten å varsle kommunen om dette. 

Hvis du jevnlig oppholder deg i en annen kommune, vil vi ha beskjed om dette, sånn at vi 
kan inngå en avtale med den kommunen om hvem som skal betale for BPA-ordningen din. 

Du må alltid avklare med arbeidsgiveren for ordningen din, om det er greit at du tar 
med assistentene på reise. Assistentene velger selv om de vil være med på reise. 

Kommunen kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader som du eller assistentene 
dine måtte bli utsatt for på reisen. Vi anbefaler på det sterkeste at du tegner egen 
reiseforsikring, og har med Europeisk helsetrygdkort hvis du skal reise innenfor EØS. 

Jeg skal på institusjon eller jeg har blitt akuttinnlagt på sykehus, hva må jeg gjøre 
da? 

Du må varsle kommunen senest tre uker før et planlagt heldøgns opphold i institusjon 
(innleggelse). Hvis du blir akuttinnlagt, må du varsle så raskt som mulig. 

I utgangspunktet skal du få all hjelpen du trenger av personalet i institusjonen. Men det 
kan være mulig at du får beholde noe av assistansetimene som er satt av til formål og 
aktiviteter som institusjonen ikke dekker. Det er derfor viktig at du og kommunen har 
en dialog for å avklare om det er grunnlag for å justere vedtaket ditt når du er innlagt. 

En slik justering av vedtaket kan bare skje i samme omfang som arbeidsgiveren kan 
endre arbeidsforholdet til assistentene dine, i tråd med reglene i arbeidslivet. 
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Jeg har vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven 
kapittel 9. Kan jeg få BPA? 

Selv om du har vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven 
kapittel 9, kan du ha rett til BPA for å forebygge og begrense bruk av tvang og makt, 
eller som et alternativ til tvang og makt. 

 

Jeg ønsker å avslutte BPA-ordningen min, eller jeg skal flytte ut av kommunen. 
Hva gjør jeg? 

Du må varsle kommunen om at du ønsker å avslutte BPA-ordningen din. Hvis du fortsatt 
skal bo i Dyrøy kommune, vil kommunen sammen med deg, vurdere hvilke tjenester du 
skal ha i stedet for. 

Hvis du skal flytte ut av kommunen, må du søke om tjenester i den kommunen du skal 
flytte til. Pleie og omsorgstjenesten kan hjelpe deg med dette, hvis du ønsker det. Husk 
å si i fra i god tid og senest innen tre måneder før du skal flytte.
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/198 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 27.08.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Orientering om avvik PLO mai-aug 2018 
 

Utvalg OPOM Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 22/18 04.09.2018 

 

 
 

Administrasjonens vurdering  
Fast post til OPOM er en oversikt over avviksstatistikk for PLO, -institusjon og Hjemmetjeneste. 
I denne oversikt er det lagt til en grafikk for tilsvarende periode i fjor. Dette for å ha et 
sammenligningsgrunnlag. 
Perioden 29.05-27.08 innbefatter ferietid, der tjenestestedene er delvis bemannet med vikarer. 
Sett i lys av dette vil også avviksstatistikken være en varsellampe i forhold til 
forsvarlighetskravet. Dette understøttes til dels av forskjellen mellom institusjon og 
hjemmetjeneste, da hjemmetjenesten i liten grad kan nyttiggjøre seg ufaglært personell.  
Det gjøres grep i forhold til vakante stillinger og ansettelser slik at turnus i større grad dekkes av 
fast personell. 
I forhold til forsvarlighetskravet, mener administrasjonen at tjenesten har vært forsvarlig. Det er 
en kvalitetsindikator at avvik dokumenteres og dermed oppstår en mulighet for å gjøre tiltak i 
forhold til dette. 
Rutiner skjerpes inn, og viktigheten av å følge disse belyses. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Opom tar avviksstatistikken til orientering. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Avviksstatistikk Hjemmesykepleien (inkl Rehab/PU/psyk) 29/5-27/8 2017 og 2018 

 

 

Figur 2: 29/5-27/8 -2017 

 
 

 

 

 

Figur 1: 29/5-27/8-2018

83



Avviksstatistikk institusjon 29/5-27/8 2017 og 2018 

  

 Figur 3 29/5-27/8 2017     29/5-27/8 2018 
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Eksempler på avvik innen hjemmetjenesten: 

-Feil dosett levert ut, pasienten oppdaget det selv (navn stod på),  
-Klarer ikke svelge medisin,  
-PGA stor arbeidsmengde fikk ikke pasienten besøk (samtale). 
-Ikke tatt sin medisin lørdag. (pasienten administrerer sin dosett selv). 

-Trykksår oppdaget på pasient som vanligvis sitter oppe. 

 

Eksempler på avvik innen medisinering sykehjem:  

INR-kontroll tatt 3 dager for sent (1), medisiner ikke ankommet fra apotek(1), mangler i dosett etter 
dobbeltkontroll.  

Nytt avvik er «Trykksår oppstått». Dette er lagt til fordi denne situasjonen er en alvorlig komplikasjon 
ved sengeleie. Ved å ha dette registrert som avvik kan tjenesten vise til at dette er en utfordring for 
pasientene samtidig med at det må være fokus på det. I de gjeldende tilfellene har det en sammenheng 
med nylige sykehusopphold og immobile pasienter der marginene har vært ørsmå. 

 

Angitt periode er under ferieavviklingen, og dette er en forklaring på en del av de avvikene som har 
oppstått. Blant annet med tanke på økt grad av ufaglært og uvant personell. Det forklarer også 
forskjellen i antall avvik mellom hjemmetjenesten og sykehjemmet, da hjemmetjenesten i liten grad 
benytter seg av ukjent personell på grunn av alenesituasjonen ute. 

Avviksstatistikken tas opp på allmøte, og det vises til fokus på etterlevelse av rutiner. 

 

Årsak til økte antall avvik fra i fjor til i år er ikke ettergått. 
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