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Høringsuttalelse – Forslag til ny forskrift om pasientjournal 
(pasientjournalforskriften)   
 
Det vises til høringsbrev av 18.04.2018. Norsk Manuellterapeutforening takker for 
invitasjon til å avgi uttalelse.  
 
Eksisterende pasientjournalforskrift er fra 2000, og NMF behovet for revisjon sett i lys av 
teknologisk utvikling og behovet for rask og effektiv tilgang til nødvendige og oppdaterte 
pasientopplysninger i helsetjenesten.  
 
Vi vil knytte kommentarer til følgende kapitler:   
 
Til 3.6 Journalens innhold 
I § 3 i ny forskrift foreslår departementet en opplisting av hvilke opplysninger om pasienten 
og helsehjelpen som skal registreres. I kapittel 3.6.4 foreslås en alternativ og enda mer 
detaljert opplisting av hva som skal registreres. Departementet etterspør vurdering av hvor 
detaljert kravene til journalens innhold skal være.    
 
NMF støtter at pasientjournalen bare skal inneholde opplysninger som er relevant og 
nødvendige for helsehjelpen som gis. Begge alternativene som presenteres i høringsnotatet 
lister opp krav om informasjon som i svært mange tilfeller ikke er relevant og nødvendig. 
Slike detaljerte oversikter kan virke forstyrrende, kan bidra til å ta bort fokuset på hva som 
er viktig i helsehjelpen og føre til en mengde unødvendig rapporteringsarbeid.  
 
Til 4. Administrative og økonomiske konsekvenser   
Departementet foreslår at den nye forskriften tilpasses EUs personvernforordning, noe som 
medfører at pasienten som hovedregel skal gis innsyn i journal uten at det kan kreves 
vederlag. I dag kan det kreves inntil kr. 85 for utskrift eller kopi av pasientjournal.  
 
Utskrift eller kopiering av journaler innebærer at det medgår arbeidstid og utgifter. Dersom 
ikke dette kan belastes pasienten i form av egenandel, forutsetter vi at privatpraktiserende 
helsepersonell med driftsavtale får arbeidsinnsatsen/kostnaden refundert fra staten.   
Personvernforordningen krever også dataportabilitet, det vil si mulighet for å overføre 
journal fra en behandlervirksomhet til en annen. Digitale løsninger for slik overføring vil  
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også koste, både i form av utgifter til nye moduler i EPJene og arbeidstid. Behandlerne må 
ha mulighet til å få dekket dette arbeidet.  
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