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ENDRING AV HELSEPERSONELLOVEN § 29C, konsekvenser
Prinsipalt ber vi Stortinget om ikke å støtte regjeringens forslag til endringen i Helsepersonelloven §29c.
Beklageligvis har høringen gått under radaren både hos flere pasient- og brukerorganisasjoner og i Rådet for psykisk
helse og FFO. I tillegg har heller ikke komiteen arrangert egen høring i saken.
Sekundært ber vi om at lovforslaget utsettes til Stortinget kan få gjennomført en høring, der også pasient- og
brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter, blir hørt da lovendringen er inngripen i personvernet for mange
pasienter. Lovendringen kan medføre en psykisk belastning for noen pasientene i tillegg til å svekke tillit til
helsepersonell og helsetjeneste.
Ordlyden i komiteens forslag til ny lovtekst i §29c lar seg heller ikke gjennomføre i praksis.
1)

Så lenge pasientene ikke blir spurt om de motsetter seg at tidligere helsepersonell, som har vært med i et
behandlingsforløp, får tilgang til pasientjournalen, så kan pasientene heller ikke reservere seg mot dette.
Dermed faller muligheten for reservasjon i den nye lovteksten på sin egen urimelighet.

2)

Vi vil også påpeke at så lenge en ikke lenger skal måtte anmode om å få relevante helseopplysninger fra
tidligere pasienters journal, så må helsepersonell selv logge seg inn og lete etter det som kan være relevant
for læring eller såkalt kvalitetssikring. Da vil de også kunne lese betrodde taushetsbelagte og svært
konfidensielle helseopplysninger som ikke var ment for dem. Dette er kritikkverdig, og det kan stå i fare for
å svekke formålsparagrafen til helsepersonelloven, nemlig tillit til helsepersonell og helsetjeneste.

Vedtas dette forslaget er regjeringen på kollisjonskurs med anbefalingene fra både kompetansesenter, pasient- og
brukerorganisasjoner, brukerstyrte senter og Rådet for psykisk helse, i tillegg til Datatilsynet.
Datatilsynet skriver tydelig i sitt høringssvar at de har store betenkeligheter med forslaget til ny lovtekst og de ber
derfor om ytterligere utredning.
Dagens Medisin: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/10/30/ikke-ror-helsepersonelloven/
NRK: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/kritisk-til-endring-i-helsepersonelloven_-frykter-mer-snoking1.15192596

Prinsipalt ber vi Stortinget om ikke å støtte regjeringens forslag til lovendring. Sekundært at forslag til lovendring
utsettes til det er mulig å gjennomføre en muntlig høring..
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Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for Rådet for psykisk helse

Rådets medlemsorganisasjoner: ADHD Norge, Aurora - støtteforening, Bipolarforeningen Norge, FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Hjelpekilden Norge, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP, Landsforeningen mot
seksuelle overgrep, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Norsk Tourette Forening, ROS - Rådgiving om spiseforstyrrelser, Spiseforstyrrelsesforeningen, WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, Voksne for Barn, Kirkens SOS, Stiftelsen CRUX, Norges Røde
Kors, Fagforbundet, FO - Fellesorganisasjonen, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige
Universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.
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