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Høringsuttalelse. Forslag om endringer i helsepersonelloven – regulering av
epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og
kvalitetssikringsøyemed
Det vises ovennevnte høringsnotat. Norsk Manuellterapeutforening vil uttale følgende.
1. Foreningen støtter forslaget om å ta inn ny § 45 a i helsepersonelloven for å sikre at epikrise
skal sendes til de tre personellkategoriene:
1. innleggende/henvisende helsepersonell,
2. det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig
oppfølgning,
3. pasientens faste lege.
I tillegg foreslår NMF at det lovfestes at også pasientene får oversendt kopi av epikrise etter
undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten, slik praksis har vært ved UNN i flere år. Dette
styrker pasientenes rett til informasjon og medvirkning ved at de selv kan følge med om de blir
innkalt/fulgt opp slik som epikrisen forutsetter.
2. Vi viser til merknadene til § 9 i pasientjournalforskriften, sitert på side 4, 4. siste avsnitt, der
det bl.a. heter:
Epikrisen skal muliggjøre forsvarlig oppfølgning av pasienten i primærhelsetjenesten etter
utskrivning fra helseinstitusjon. Også ved poliklinisk behandling i helseinstitusjon eller hos
privatpraktiserende spesialist vil det kunne være behov for en tilbakemelding til den
henvisende legen/tannlegen (vår uth.), den faste legen og/eller andre som skal følge opp
pasienten.
Stortinget vedtok høsten 2005 fullmakter for manuellterapeuter som ligner fastlegenes på
muskel- og skjelettområdet, herunder adgang til å henvise til spesialisthelsetjeneste. Slik
ordlyden i merknaden er, fremgår det ikke at manuellterapeuter kan være henvisende instans. Vi
ber derfor om at siste setning i ovennevnte sitat endres slik at den lyder (endringer er markert):
Også ved poliklinisk behandling i helseinstitusjon eller hos privatpraktiserende spesialist
vil det kunne være behov for en tilbakemelding til den henvisende legen/tannlegen
henvisende helsepersonell, den faste lege og/eller andre som skal følge opp pasienten.
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Vi er kjent med at det har forekommet at sykehus ikke har sendt epikrise til henvisende
manuellterapeut i primærhelsetjenesten etter undersøkelse/behandling i
spesialisthelsetjenesten, men kun sendt epikrise til pasientens fastlege. Slike hendelser
vanskeliggjør oppfølgningen av pasienten, og kan være en potensiell fare for pasientsikkerheten.
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