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Vedrørende forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften)
Det vises til brev av 25.1.2013. Norsk Manuellterapeutforening takker for invitasjonen til å avgi
høringsuttalelse.
NMF har tidligere anbefalt innføring av Nasjonal kjernejournal, og er glad for at det nå legges
fram forslag til forskrift om etablering av en slik journal.
Våre merknader er kun knyttet til de kapitlene som omhandler
a) Kilder og innsamling av helseopplysninger (kapittel 5) og
b) Tilgang til opplysninger (kapittel 6)
Manuellterapeuter er én av tre yrkesgrupper med portnerfunksjon i helsetjenesten. De er
tilknyttet primærhelsetjenesten i kommunene og fastsetter selvstendig diagnose og initierer
behandling og oppfølgning ut fra denne. Pasientene trenger ikke henvisning fra lege.
Manuellterapeuter har fullmakter til å henvise til legespesialist/sykehus og fysioterapeut,
rekvirere bildediagnostikk og sykmelde1. Ifølge Stortinget har manuellterapeuter en rolle som er
sammenlignbar med legenes på muskel- og skjelettområdet2.
Kilder og innsamling av helseopplysninger
Det fremgår av høringsforslaget at Stortinget forutsetter at
«De kilder som til enhver tid innehar de mest korrekte og oppdaterte opplysninger skal
utgjøre grunnlaget for nasjonal kjernejournal.»
Ifølge høringsnotatet er det viktig at kjernejournalen inneholder informasjon om hvor den enkelte
pasient har fått kommunale helse- eller omsorgstjenester for å kunne gi best mulig helsehjelp. Det
foreligger per i dag ikke en enhetlig oppdatert oversikt som kan benyttes til dette formålet.
Departementet arbeider derfor med forskrift for etablering av et sentralt register med
kommunale helse- og omsorgstjenestedata. Et slikt register vil kunne være egnet som kilde.
Norsk Manuellterapeutforening merker seg at departementet arbeider med å etablere et sentralt
register med kommunale helsetjenestedata. Vi bidrar gjerne i arbeidet med etableringen av et
slikt register, da vi går ut fra at opplysninger om kontakt med manuellterapitjenesten er
opplysninger som skal inn i et slikt register og i kjernejournalen.
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Tilgang til opplysninger
Manuellterapeuters portnerrolle innebærer at yrkesgruppen ofte vil være de første som
undersøker pasientenes aktuelle problemer og som legger føringer for det videre
behandlingsløpet. Legemiddelinformasjon, samt kritisk informasjon som CAVE og allergier, er
viktige informasjoner både i det diagnostiske arbeidet, ved henvisninger til
spesialisthelsetjenesten og når radiologiske undersøkelser skal rekvireres.
Informasjon om tidligere kontakt med spesialisthelsetjenesten, og eventuelle andre behandlere i
kommunehelsetjenesten, vil også bidra til en mer målrettet henvisningspraksis fra
manuellterapeuters side og forhindre dobbeltundersøkelser.

I utkastet til § 7, annet ledd i forskriften foreslås det å gjøre unntak fra kravet om samtykke
for tilgang til opplysninger i kjernejournalen for helsepersonell som yter helsehjelp i den
akuttmedisinske kjeden, for pasientens fastlege, for leger og sykepleiere i
spesialisthelsetjeneste, samt for helsepersonell med legemiddelansvar i sykehjem og i
hjemmesykepleien. Unntaket omfatter helsepersonell som normalt har tilgang til pasientens
journalopplysninger og legemiddeldata, og som vil være de sentrale brukerne av
kjernejournalen.
Sett i lys av formålet med kjernejournalen, mener NMF at det er åpenbart at alle yrkesgrupper
med portnerfunksjon i kommunenes førstelinjetjeneste bør ha regelmessig behov for tilgang til
kjernejournalen. Tilsvarende bør alle behandlergrupper i spesialisthelsetjenesten ha slik tilgang.
NMF foreslår derfor at § 7, andre ledd endres slik (endring er understreket):
Når det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp til pasienten, kan fastlegen
portnergruppene i primærhelsetjenesten, helsepersonell med legemiddelansvar i
sykehjem og i hjemmesykepleien, lege og sykepleier helsepersonell med behandleransvar
i spesialisthelsetjenesten og den akuttmedisinske kjeden gis tilgang til helseopplysninger i
den nasjonale kjernejournalen uten pasientens samtykke etter helseregisterloven § 6d.
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