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Høring om «Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv. – 
endringer i pasientjournalloven» 

 

 
Norsk Manuellterapeutforening, NMF, viser til brev av 27.10.2022 og takker for invitasjon til å 
avgi høringssvar.  
 
NMF støtter at pasientjournallovens § 13 endres slik at laboratorie- og radiologisvar 
(prøvesvar) inkluderes i nasjonal kjernejournal.  Endringen legger til rette for at det i 
forskrifter kan gis nærmere bestemmelser om innlemming av prøvesvar i kjernejournalen mv. 
Disse vil bli sendt på separat høring senere. NMF ber i denne forbindelse om at forskriftene 
endres slik at manuellterapeuter gis tilgang til og pålegges å ta i bruk nasjonal kjernejournal.  
 
Manuellterapeuter har, som eneste helsepersonellgruppe i kommunehelsetjenesten ved 
siden av fastleger, adgang til å rekvirere radiologiske prøver. Yrkesgruppen har også et 
selvstendig ansvar for utredning og diagnostikk, adgang til å henvise til spesialisthelsetjeneste 
og sykmelde. Manuellterapeuter har dermed lignende fullmakter som legenes på muskel- og 
skjelettområdet. Av hensyn til pasientsikkerheten og i lys av disse fullmaktene har Stortinget 
vedtatt at yrkesgruppen tildeles egen autorisasjon fra 1.1.2023.  
 
Som rekvirenter i den offentlige helsetjenesten med direkte ansvar for utredning, behandling 
og oppfølgning av muskelskjelett-pasienter har manuellterapeuter tjenstlig behov for tilgang 
til nasjonal kjernejournal.  
 
Slik tilgang øker pasientsikkerheten, ved at både manuellterapeuter og samarbeidende 
helsepersonell raskt kan få sikker tilgang til strukturert informasjon om pasienten. 
Departementet gir i høringsnotatet flere eksempler på hvordan lettere tilgang til slike 
helseopplysninger kan gi et bedre og tryggere helsetilbud: Mistenkelige funn kan avklares 
tidligere, trender i prøvesvar som kan være til hjelp i diagnostisering eller behandling kan 
oppdages, utviklingen i prøvesvar over flere år kan være viktig i behandling av kronisk sykdom 
og unødige dobbelundersøkelser kan reduseres. 
  
En annen hensikt med forslaget til lovendring er at pasientene selv skal få raskere tilgang til 
egne laboratorie- og radiologisvar via helsenorge.no.  NMF mener departementet bør vurdere 
å gjøre prøvesvar tilgjengelig for rekvirenten i god tid før pasienten gis mulighet for å lese det 
på helsenorge.no. Dette fordi det i mange tilfeller er nødvendig at rekvirenten ser laboratorie- 
og bildediagnostiske funn i sammenheng med anamnestiske opplysninger og kliniske funn 
gjort ved undersøkelsen. Rekvirenten kan da gi pasienten mer målrettet og riktig informasjon 
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enn hva et enkelt prøvesvar kan. Rekvirenten bør derfor gis mulighet til å informere pasienten 
og avtale videre oppfølgning før prøvesvar gjøres tilgjengelig for pasienten. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING 
Peter Chr. Lehne,  
leder 
 

 


