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Innspill til nasjonale føringer om foreldres innsyn i barns journal  

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide forslag til 
nasjonale føringer for foreldres elektroniske innsyn i barns pasientjournal i spesialisthelsetjenesten. Vi 
skal blant annet se på hva som er teknisk mulig, og om det skal være noen begrensninger i slike 
innsynsløsninger.  
 
Oppdraget skal utarbeides i samarbeid med de Regionale Helseforetak (RHF) og Direktoratet for e-helse, 
og etter å ha innhentet synspunkter fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) og andre 
relevante offentlige etater og profesjons- og brukerorganisasjoner. Frist for oppdraget er desember 
2022. Fristen for oppdraget er utsatt siden 2020 på grunn av Helsedirektoratets arbeid med pandemien.   
 
Nasjonale føringer for elektronisk innsyn for foreldre har vært etterspurt fra helseforetakene.  
For å kunne bidra med gode nasjonale føringer, er det viktig med oppdatert kunnskap og erfaringer om 
elektronisk innsyn i barns journal. Det er behov for å se på utfordringer med elektroniske 
innsynsløsninger og hva som er viktige premisser for å etablere innsynsløsninger som ivaretar 
pasientens personvern og foreldres innsynsrett innenfor gjeldende regelverk.  
 
Tidligere oppdrag om elektronisk innsyn   
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse sendte i 2016 et brev til landets RHF om juridiske 
vurderingstemaer knyttet til elektroniske innsynstjenester i pasientjournal. Helsedirektoratet fikk i 2018 
i oppdrag fra HOD å vurdere behov for å gi ytterligere informasjon til helseregionene om forhold de må 
være særlig oppmerksomme på ved elektronisk innsyn, blant annet utfordringer ved elektronisk 
tilgjengelighet for foreldre. Vedlagt følger til orientering Helsedirektoratets brev til landets RHF fra 2016, 
vårt oppsummerende brev til HOD i 2019 og HODs brev fra 2019 hvor oppdraget nevnes avslutningsvis. 
Vedlagt følger også en oppsummert oversikt over regelverket.      
 
Tekniske løsninger på Helsenorge 
På Helsenorge er det etablert enkelte tekniske løsninger for å ivareta foreldrenes innsynsrett og 
virksomhetens taushetsplikt. De tekniske løsningene er ytre rammer for å understøtte 
helseforetakenes plikter og pasientens og foreldrenes rettigheter. Utover de begrensningene 
som finnes i løsningen, er det helseforetakene som benytter løsningen som må supplere med 
egne tiltak for å oppfylle regelverkets krav til innsynsrett og taushetsplikt. Helse Midt har egne 
løsninger på Helseplattformen.  
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Innsynsløsningen på Helsenorge gir tilgang til opplysninger fra pasientjournalsystemet, 
gruppert på ulike måter. Det gis tilgang til journalnotater, epikriser, timeavtaler, prøvesvar, 
henvisninger mv.    
 
Følgende tekniske skranker er i dag etablert for elektronisk innsyn på Helsenorge.no:   
 

• Innlogging skjer via BankID. Foreldre registrert med foreldreansvar i Folkeregisteret gis 
elektronisk tilgang til pasientjournal for barn under 12 år. Dette gjelder der den ene er 
folkeregistrert på samme adresse som barnet. Der ingen av foreldrene har samme 
adresse som barnet, har ingen innsyn. 

• Det er foreløpig ikke etablert en innsynsløsning på Helsenorge for foreldre til barn 
mellom 12-16 år. Dette for å ivareta taushetsplikten i tilstrekkelig grad. Det er imidlertid 
planlagt å åpne for innsyn for denne aldersgruppen i løpet av kort tid.   

• Barn over 16 år kan gi fullmakt til at en eller begge foreldre kan lese pasientjournalen.  
• Pasient over 16 år og foreldre kan reservere seg mot elektronisk innsyn på 

helsenorge.no. 
• Det er ikke etablert en løsning for elektronisk innsyn for barnevernstjenesten, slik at 

retten til innsyn må ivaretas etter en henvendelse til helse- og omsorgstjenesten.    
• Det er kun dokumenter som HFene har tilgjengeliggjort i løsningen, som fremvises på 

Helsenorge. Dokumenter som tilgjengeliggjøres eller sperres i journalløsningen, for 
eksempel DIPS-Arena, vil fremvises på samme måte på helsenorge.no.  

• Løsningen muliggjør at helsepersonellet kan foreta beslutning om innsyn/ikke innsyn 
enten ved nedtegningen av opplysningene eller i etterkant dersom situasjonen tilsier 
det. 

  
Behov for innspill 
Sentrale løsninger, helseforetakenes egne pasientjournalsystemer og manuelle rutiner skal til 
sammen sikre at helsepersonellet har gode rammer til å vurdere og beslutte foreldres rett til 
innsyn, og om opplysninger i barnets journal skal skjermes.  
 
For å foreslå egnede tiltak for å ivareta innsynsretten og taushetsplikten, ber vi om følgende 
innspill til ev. nasjonale føringer:    
 

1. erfaringer med de etablerte tekniske løsningene og rutinene for foreldres elektroniske innsyn i 
barnets pasientjournal, både sentrale innsynsløsningen på Helsenorge.no / Helseplattformen og 
på HF nivå  

2. om det er tekniske innretninger som mangler i innsynsløsningene for å kunne etterleve 
regelverket? 

3. hvilke tekniske begrensninger det eventuelt bør være for foreldres innsyn i barns 
pasientjournal?  

4. om det er behov for særlige rutiner for elektroniske innsynsløsninger der barnet er pasient i 
psykisk helsevern eller i andre konkrete behandlingsforløp?  

5. informasjon om i hvilken grad helsepersonell kan ha kunnskap om familieforhold som påvirker 
foreldres rett til innsyn, for eksempel at det er til barnets beste at foreldre ikke får innsyn?  

6. eventuelle viktige tema som bør belyses i nasjonale retningslinjer?   
7. andre innspill til nasjonale føringer?      
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Frist for å gi innspill til dette oppdraget er satt til 20. oktober 2022.  
 
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål til oppdraget med Nina Cecilie Dybhavn, på e-post 
nina.cecilie.dybhavn@helsedir.no eller på telefonnummer 948 81 482.  
 
Vennlig hilsen 
 
Wenche Dahl Elde e.f. 
avdelingsdirektør 

Nina Cecilie Dybhavn 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
 

ALENEFORELDREFORENINGEN                                  
DEN NORSKE LEGEFORENING            Postboks 1152 

Sentrum 
0107 OSLO 

Foreningen 2 Foreldre            Postboks 21, 
Nygårdstangen 

5838 Bergen 

Pasient- og brukerombudet i 
Finnmark 

           Postboks 212 
Skøyen 

0213 OSLO 

Pasient- og brukerombudet i 
Rogaland 

           Postboks 8100 4068 STAVANGER 

Pasient- og brukerombudet i 
Telemark 

           Postboks 2632  3702 SKIEN 

Pasient- og brukerombudet i 
Troms 

           Postboks 6603 9296 TROMSØ 

Pasient- og brukerombudet i 
Vestland 

           Zander Kaaes gate 7 5015 BERGEN 

Pasient- og brukerombudet i 
Viken 

           Postboks 220 
Skøyen  

0213 OSLO 

Pasient- og brukerombudet i 
Østfold 

           Postboks 75 1501 MOSS 

Pasient- og brukerombudet i 
Oslo og Viken - Sosial- og 
eldreombudet i Oslo 

           Lille Grensen 7 0159 OSLO 

 



Regler, tekniske løsninger og konkrete vurderinger  

1. Virksomheters ansvar for foreldres innsyn i barns pasientjournal  

Bestemmelser i pasient- og brukerettighetsloven (pbrl.) regulerer foreldres rett til innsyn i barnets 
pasientjournal. Loven er teknologinøytral og sier ikke noe om på hvilken måte foreldre skal få innsyn, 
annet enn at foreldre har rett til kopi etter særskilt forespørsel. Både pasientjournalloven § 18 og 
helsepersonelloven (hpl.) § 41 viser til pasientens og foreldres rett til innsyn, og gir helsepersonell og 
helseinstitusjoner en plikt til å gi innsyn i journalen til de som har krav på det.  

Det vil være opp til den enkelte virksomhet hvordan den tilrettelegger for journalinnsyn. Dersom en 
virksomhet velger å åpne for elektroniske innsynstjenester i pasientjournaler, må imidlertid 
virksomheten sikre at innsynsløsningen ikke gir pasienter eller andre innsyn i opplysninger som de 
ikke har rett til å se. Helseforetak må blant annet kartlegge utfordringer ved elektronisk 
innsynstjeneste for foreldre, opp imot plikten til å tilbakeholde opplysninger i løsningen. For å ivareta 
egne plikter som forsvarlighet og taushetsplikt må helseforetakene foreta ROS-analyser og etablere 
rutiner for håndtering av innsynstjenester.  

For å sikre at retten til innsyn for foreldre med foreldreansvar, er innsynstjenesten etablert for dem 
som har registrert foreldreansvar og samme bostedsadresse som barnet i Folkeregisteret. Innsynet 
kan imidlertid ikke utelukkende gjøres med bakgrunn i automatiske tilgangsverktøy basert på status 
om bostedsadresse og foreldreansvar. Før et journalnotat gjøres tilgjengelig i en elektronisk 
innsynsløsning, må helsepersonellet konkret vurdere om det er grunn til å unnta dokumentet fra 
elektronisk innsyn. Det må vurderes om journaldokumentet skal skjermes for dem med 
foreldreansvar, blant annet av hensyn til forsvarlig behandling eller barnets beste. Se mer om unntak 
fra rett til innsyn i punkt 2 og 3.   

Det er en forutsetning for opprettelse av en elektronisk innsynstjeneste at virksomheten samtidig gir 
informasjon om tjenesten. Den elektroniske innsynsløsning vil som regel bare inneholde 
helseopplysninger fra en del av pasientjournalen. Dersom pasienten og foreldre ønsker å få innsyn i 
hele pasientjournalen, må de kontakte helsetjenesten på vanlig måte.  

Elektronisk innsyn i pasientjournalen er foreløpig ikke en lovregulert rett for pasienter, men kan bli 
det på sikt. Et nytt forordningsforslag fra EU om ny europeisk helselovgivning som kan bli 
implementert i Norge, European Health Data Space (EHDS), foreslår rett til elektronisk innsyn for 
pasienten. Forslaget kan bety at norsk lovgivning må endres, som igjen kan få betydning for foreldres 
rett til elektronisk innsyn.  

2. Elektronisk innsyn er knyttet til foreldreansvar og daglig omsorg   

Per i dag er elektronisk innsyn i pasientjournal et tilbud til pasienter og foreldre. Det kan bare gis 
innsyn i journalopplysninger for de personer som har lovlig innsynsrett. Elektroniske innsynstjenester 
må tilbys med de samme begrensninger som gjelder for rett til innsyn etter loven.  

Foreldreansvaret er regulert i barnelova, som setter det rettslige utgangspunkt for hvem som har 
foreldreansvaret for barn. Foreldre kan imidlertid i stor grad avtale om en eller begge skal ha 
foreldreansvaret, og avtalen skal meldes inn til Folkeregistermyndighetene. Uenighet om 
foreldreansvar kan reises for retten. Fylkesnemndene kan ved dom bestemme omsorgsovertakelse 
for barn uten samtidig å frata foreldrene foreldreansvaret. Fylkesnemnda kan også fradømme 
foreldreansvaret for en eller begge foreldre.   



Det skal svært mye til for å bli fradømt foreldreansvar, og biologiske foreldre har i de fleste tilfeller 
foreldreansvaret selv om barnevernet har overtatt omsorgen for et barn. Dersom 
barneverntjenesten har overtatt omsorgen for pasient under 18 år, har barneverntjenesten 
tilsvarende innsynsrett som foreldrene. Rett til innsyn for barnevernet er foreløpig ikke en del av den 
elektroniske innsynstjenesten, men en slik løsning er under utredning. 

3. Foreldres rett til innsyn i barnets journal  

Utgangspunktet er at både pasienten, foreldre og andre med foreldreansvaret har rett til innsyn i 
barnets pasientjournal der barnet er under 16 år. Det følger av pbrl. § 5-1 fjerde ledd at reglene i § 3-
3 og 3-4 om foreldres rett til informasjon gjelder tilsvarende for innsyn i journal. Foreldrene 
representerer egne barn og er forventet å handle i barnets interesse og i tråd med prinsippet om 
barnets beste.  

Helsepersonell har som hovedregel taushetsplikt overfor foreldrene når det gjelder barn over 16 år, 
med mindre barnet samtykker i at opplysningene gis. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle 
foreldreansvaret, skal likevel gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten er 
under 18 år. Pasienten skal orienteres om at informasjonen gis. Dette følger av pbrl. § 3-4 fjerde 
ledd. 

Etter barnelova § 47 har også den av foreldrene som ikke har foreldreansvaret rett til å få visse 
opplysninger om barnet dersom det ikke er underlagt taushetsplikt eller til skade for barnet.  

Det følger av pbrl. § 3-4 at dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for pasient under 18 
år, har barneverntjenesten tilsvarende innsynsrett som foreldrene. Det samme gjelder når det er 
truffet midlertidig vedtak om å plassere et barn utenfor hjemmet etter barnevernloven § 4-6 andre 
ledd.  

4. Unntak fra foreldres rett til innsyn i barnets pasientjournal  

Regelverket gir rammer for foreldres innsyn i barnets pasientjournal. I enkelte tilfeller har 
helsepersonellet rett og plikt til å tilbakeholde opplysninger for foreldre og andre med 
foreldreansvaret. De tekniske innsynsløsningene og muligheter for skjerming av opplysninger i 
pasientjournalsystemet må dermed understøtte helsepersonellets beslutninger og muliggjøre 
skjerming av opplysninger der dette er lovpålagt.  

Selv om foreldre innehar foreldreansvaret, kan det være forhold som tilsier at de ikke skal ha tilgang 
til barnets journal. Ivaretagelse av barns tillit til at foreldre ikke skal få tilgang til journalopplysninger 
som vil være til skade for barnet er en forutsetning for at ikke helsehjelpen til barnet forringes. Barn 
som er redde kan unnlate å møte avtalte legetimer eller unnlate å fortelle alt i samtale med 
behandler. Disse utfordringene gjelder uavhengig av elektronisk innsyn, men ved en konkret 
anmodning om innsyn vil helsepersonell kunne gjøre en grundig og konkret vurdering av situasjonen 
og om det foreligger grunner til å tilbakeholde barnets helseopplysninger.  

Helsepersonell har taushetsplikt om opplysninger i barns pasientjournal i følgende situasjoner: 

4.1 Opplysninger som er underlagt taushetsplikt 

Retten til innsyn gjelder ikke opplysninger som i lov eller med hjemmel lov er underlagt taushetsplikt. 
Helselovgivningens regler om taushetsplikt gjelder dermed som en begrensning i den generelle 
innsynsretten. Eksempler på dette er opplysninger i pasientjournalen om en tredjeperson, eller 
opplysninger som ikke skal utgis etter andre bestemmelser.  



 

 

4.2. Utsatt innsyn  

Det kan også være behov for en midlertidig tilbakeholdelse av journalnotat overfor pasient eller 
foreldre. Hensynet til en faglig forsvarlig behandling kan tilsi at pasient og foreldre gis muntlig 
informasjon om innholdet i journalnotatet før elektronisk innsyn gis. Det kan også være nødvendig 
med en midlertidig tilbakeholdelse av en henvisning, scannede dokumenter, prøvesvar osv. til de er 
vurdert av ansvarlig helsepersonell før det eventuelt gis elektronisk innsyn. Disse hensynene kan tilsi 
en praksis med midlertidig utsettelse av elektronisk innsyn, for eksempel en automatisk skjerming av 
dokumentet i 72 timer.  

4.3. Tilbakeholdelse av hensyn til pasient eller nærstående 

Plikten til å tilbakeholde opplysninger gjelder overfor pasienten der dette er påtrengende nødvendig 
for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv, eller innsyn er klart utilrådelig av 
hensyn til personer som står vedkommende nær, jf. pbrl. § 5-1 andre ledd.  Avgjørelse om å nekte 
innsyn i journal vil i disse situasjonene kunne bygge på nødrettsbetraktninger og grensen etter denne 
bestemmelsen er snever. Journalopplysninger vil kunne holdes tilbake dersom det er overveiende 
sannsynlig at for eksempel overgrep kan forekomme, og det er en reell fare for at den ene eller 
begge foreldres innsyn i journalen vil føre til at barnet eller andre påføres ytterligere skade.  

4.4. Tilbakeholdelse av særlige hensyn ovenfor barn mellom 12 og 16 år 

Innsyn i journal skal ikke gis dersom barn mellom 12 og 16 år av grunner som skal respekteres ikke 
ønsker at foreldre skal få innsyn, jf. pbrl. § 3-4 andre ledd. Et viktig hensyn bak bestemmelsen er å 
sikre at barn og unge oppsøker helsetjenesten når det er behov for det uten frykt for at foreldrene 
skal kobles inn.  

4.5. Tilbakeholdelse av tungtveiende hensyn ovenfor barnet uansett alder 

Innsyn skal ikke gis dersom tungtveiende hensyn til pasienten taler mot å gi informasjon til foreldre 
eller andre med foreldreansvaret, jf. pbrl. § 3-4 tredje ledd. Dette er et snevert unntak som gjelder 
pasient under 16 år uavhengig av alder, det vil si også når pasient er under 12 år.  

For eksempel kan foreldre som har mistet daglig omsorg for barnet og ikke har samværsrett, ha 
motstridende interesser som barnet. Dette kan være en stor risiko ved behandling i psykisk 
helsevern, der foreldre kan oppsøke barnet eller påvirke behandlingen negativt.    
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Brev til landets RHF om juridiske vurderingstemaer knyttet til elektroniske innsynstjenester i 

pasientjournal 

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har hver for seg i den senere tid fått flere 

henvendelser fra ulike deler av helsetjenesten knyttet til regelverket om innsyn i pasientjournal 

(behandlingsrettede helseregistre) i forbindelse med at stadig flere helseforetak tilbyr pasienter 

elektroniske tjenester for innsyn i pasientjournalen. På bakgrunn av henvendelsene mener 

begge direktorater at det er grunn til å redegjøre for hvilke hensyn som må ivaretas og hvilke 

vurderinger som må ligge til grunn ved innføringen av slike innsynstjenester, herunder 

vurderinger av forsvarlighet, barns beste og lovbestemte begrensninger i innsynsretten til 

pasienter og deres representanter. Dette brevet er utarbeidet i samarbeid mellom 

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. 

 

Det å legge til rette for at pasienter kan få innsyn i egne journaler på en enkel måte via 

elektroniske innsynstjenester, er et gode for pasienter og en utvikling som både er ønsket, 

etterspurt og forventet.  At RHF og HF legger til rette for elektronisk innsyn, er positivt. 

 

Det rettslige utgangspunktet 

 

Utgangspunktet er at alle har rett til innsyn i pasientjournalen sin. Dette følger blant annet av 

pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 5-1 og pasientjournalloven § 18. Dette er en rett 

pasienter har og er et veletablert rettslig prinsipp. Å få kunnskap om hvilke helseopplysninger 
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som er registrert om en, er et viktig element i individets autonomi, selvbestemmelse og rett til 

medvirkning. I tillegg skal rett til innsyn i pasientjournal bidra til å ivareta den enkeltes rett til 

personvern. Loven er teknologinøytral og sier ikke noe om på hvilken måte pasienter skal få 

innsyn, annet enn at pasienten har rett til kopi av journalen sin etter særskilt forespørsel. Det 

vil være opp til den enkelte virksomhet hvordan den tilrettelegger for journalinnsyn. Dersom en 

virksomhet velger å åpne for elektroniske innsynstjenester i pasientjournaler, må imidlertid 

virksomheten sikre at innsynsløsningen ikke gir pasienter eller andre innsyn i opplysninger som 

de ikke har rett til å se. Flere RHF og helseforetak har nå innført eller er på vei til å innføre 

elektroniske innsynstjenester for sine pasienter hvor man, via en sikker kanal, kan logge seg inn 

i en portal for å se utvalgte deler av sin pasientjournal. Dette er en innsynstjeneste som tilbys 

pasienter.  Tjenesten gir ikke nødvendigvis en fullstendig oversikt over journalførte 

helseopplysninger og heller ikke innsyn i opplysninger i sanntid, men den gir innsyn i 

helseopplysninger som helsepersonellet vurderer er hensiktsmessig og forsvarlig at pasienten 

kan få se gjennom en slik elektronisk løsning.  

 

Det er en forutsetning for opprettelse av en elektronisk tjeneste for innsyn i journal på nett, at 

virksomheten gir pasienter god informasjon om tjenesten. Den elektroniske innsynstjenesten 

må ikke fremstå som om den gir innsyn i hele pasientjournalen, hvis det i realiteten ikke gjøres. 

For mange pasienter vil en elektronisk innsynsløsning bare inneholde helseopplysninger fra en 

del av pasientjournalen. Dersom pasienten ønsker å få innsyn i hele pasientjournalen, må 

han/hun ta kontakt med helsetjenesten på vanlig måte.  

 

Nærmere om innsynstjenester og hvilke hensyn som må ivaretas 

 

Som nevnt ovenfor, er det forskjell mellom den elektroniske innsynstjenesten man snakker om 

her (innsyn i utvalgte helseopplysninger), og innsynretten til hele journalen etter pbrl. § 5-1. 

Ønsker pasienten innsyn utover det som vises i den elektroniske innsynsløsningen, altså i hele 

pasientjournalen, må pasienten henvende seg til helsetjenesten på vanlig måte.   Et slikt innsyn 

kan gis ved utskrift, muntlig over telefon eller ved oppmøte hvor pasient og helsepersonell går 

gjennom journalen sammen, og man kan klage til fylkesmannen dersom man får avslag på 

innsynet jf. pbrl. § 7-2.  

 

Elektroniske innsynstjenester må tilbys med samme begrensninger som gjelder for rett til 

innsyn etter prbrl. § 5-1. Opplysninger som er unntatt fra retten til innsyn i § 5-1 kan ikke gjøres 

tilgjengelig i denne tjenesten.  

 

Ikke innsyn ved fare for liv og helse, eller er utilrådelig overfor nærstående 

 

I særlige tilfeller kan pasienter nektes innsyn i journalopplysninger jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 5-1 annet ledd. Innsyn kan nektes "dersom dette er påtrengende 

nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, 

eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær". Grensen 
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for å nekte innsyn etter denne bestemmelsen er snever. Om en pasient skal nektes innsyn vil 

være en konkret vurdering som må gjøres på det tidspunktet pasienten ber om innsyn. Dette 

betyr at hver gang et journalnotat skrives, må helsepersonellet foreta en konkret vurdering om 

det bør gis innsyn i helseopplysningene via den elektroniske innsynstjenesten. 

 

Forhåndsvurdering av egnethet og forsvarlighet 

 

Før et journalnotat gjøres tilgjengelig i en elektronisk innsynstjeneste, må helsepersonellet ha 

vurdert om det er forsvarlig å gjøre informasjonen tilgjengelig for pasienten på denne måten. 

Siden denne innsynstjenesten ikke erstatter retten til innsyn i pasientjournal på andre måter, 

kan denne vurderingen være noe annerledes enn vurderingen som skal gjøres ved innsyn i 

pasientjournal, jf. pbrl. § 5-1 annet ledd. Det kan være tilfeller hvor det ikke er tilrådelig eller 

eventuelt forsvarlig at journalnotat gjøres tilgjengelig for pasienten før helsepersonellet har 

hatt en konsultasjon med pasienten. Dette kan for eksempel være der hvor man har analysert 

et prøveresultat og det fremkommer at pasienten har en alvorlig sykdom og dette ennå ikke er 

kommunisert til pasienten. Selv om dette ofte ikke kvalifiserer til å unnta helseopplysningen fra 

innsyn dersom pasienten ber om dette i kraft av § 5-1, kan helsepersonellet likevel la være å 

gjøre journalnotatet tilgjengelig i den elektroniske innsynstjenesten for å ivareta forsvarlig 

pasientbehandling. En tommelfingerregel kan være at dersom helsepersonellet ikke ville ha gitt 

informasjonen uten en konsultasjon med pasienten, bør den heller ikke legges i den 

elektroniske innsynstjenesten. I slike tilfeller bør det fremkomme av den elektroniske tjenesten 

at det faktisk eksisterer et godkjent journalnotat, men at dette ennå ikke er gjort tilgjengelig for 

pasienten for eksempel i påvente av en konsultasjon. Opplysningen om at dokumentet finnes 

gjør at pasienten likevel kan be om innsyn på ordinær måte om vedkommende ønsker det. 

Bruken av innsynsløsningen kan også avgrenses til kun å gjelde enkelte fagområder. Det må 

derfor lages rutiner for når og under hvilke forutsetninger journalopplysninger skal gjøres 

tilgjengelig, slik at tilbudet blir håndtert likt overfor alle pasientene.  

 

Det er virksomheten selv som avgjør om pasienter skal tilbys en elektronisk innsynstjeneste og 

eventuelt på hvilken måte. Noen typer dokumenter kan være mer egnet til en slik type løsning 

enn andre. I vurderingen om dette skal innføres eller ikke, bør virksomheten se hen til hvordan 

en slik ordning kan innføres og samtidig kunne ivareta pasientens krav på og tjenestens plikt til 

å yte forsvarlig helsehjelp. Informasjon og opplæring til helsepersonellet blir viktig i denne 

sammenheng.  Siden man i realiteten gir pasienter innsyn i deler av pasientjournalen hver gang 

et journalnotat gjøres tilgjengelig, må helsepersonellet foreta ikke bare en medisinskfaglig 

vurdering av hva som er journalføringspliktig, men også om det spesifikke journalnotatet er 

forsvarlig å tilgjengeliggjøre i en elektronisk innsynstjeneste. Ett av hovedformålene med 

pasientjournal er at dette skal være et verktøy for helsepersonellet i pasientbehandlingen. Det 

skal det fortsatt være. Det er viktig å unngå en situasjon hvor helsepersonellet fører en 

«skyggejournal» eller unngår å skrive enkelte medisinskfaglige vurderinger med den 

begrunnelsen at pasienten kan få direkte innsyn i journalen sin. 
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Helsepersonell har en individuell plikt til å yte forsvarlig helsehjelp. Denne plikten innskrenker 

arbeidsgivers styringsrett. Virksomhetene er pliktig til å organisere sine aktiviteter på en slik 

måte at helsepersonell kan yte forsvarlig helsehjelp. Det er opp til helsepersonellet å vurdere 

om helseopplysninger skal tilgjengeliggjøres i den elektroniske innsynstjenesten i det konkrete 

tilfellet. Virksomheten bør ha rutiner for dette. 

 

Fortsatt behov for kommunikasjon og veiledning 

 

En elektronisk innsynstjeneste kan ikke erstatte kommunikasjonen mellom pasient og 

behandler. Uavhengig av på hvilken måte pasienter gis innsyn i sin journal, har de rett til 

informasjon knyttet til både helsehjelpen og innholdet i journalen som faguttrykk o.l.. Ved 

innføring av en elektronisk innsynstjeneste må det tas høyde for dette. Slike løsninger gjør 

helseopplysninger lettere tilgjengelige enn ved innsyn i journal på tradisjonell måte. Det kan 

føre til et større behov for informasjon fra pasientenes side. Erfaringer fra Helse Nord har så 

langt ikke vist et økt informasjonsbehov hos pasientene, men et mulig økt informasjonsbehov 

kan likevel ikke utelukkes. Dette er forhold som virksomhetene bør etablere rutiner for å 

håndtere.  

 

Særlig om foreldres rett til innsyn i barnets journal og hensynet til barnets beste 

 

Utgangspunktet er at foreldre har rett til innsyn i barnets journal som en del av 

foreldreansvaret. Foreldrene representerer egne barn og er forventet å handle i barnets 

interesse og i tråd med prinsippet om barnets beste. Virksomheten kan vurdere om man også 

skal åpne for elektronisk tjeneste der foreldre kan få innsyn i sine barns journaler. 

Retningslinjene og vurderingstemaene som er referert til ovenfor, gjelder også for foreldres 

innsyn i barnets journal. 

 

Det er likevel særlige hensyn som gjør seg gjeldende dersom det åpnes for en elektronisk 

innsynstjeneste for foreldre. Vi vil i det følgende nevne noen av de viktigste problemstillingene.  

For det første er det kun «foreldre eller andre med foreldreansvaret» som har rett til innsyn. 

Virksomheten må sikre at de som gis innsyn faktisk har rett til innsyn. Dette er en aktuell 

problemstilling der for eksempel en eller begge foreldrene har blitt fratatt foreldreansvaret. 

Den tekniske løsningen må, så langt det går, utarbeides på en slik måte at dette ivaretas. Dette 

kan ikke i alle tilfeller ivaretas teknisk, og den som fører journal må derfor ta hensyn til 

spørsmålet om foreldreansvar når han/hun gjør vurderingen om journalnotatet skal vises.  

Videre er det særlige bestemmelser for barn mellom 12-16 år. Barn og ungdommer i denne 

aldersgruppen har rett til å holde tilbake informasjon for foreldrene. At for eksempel en person 

har vært i kontakt med helsetjenesten kan også være en taushetsbelagt helseopplysning. 

Dersom foreldre likevel får denne informasjonen, kan helsepersonellet ha brutt taushetsplikten 

sin. Helsepersonellet må følgelig forsikre seg om at helseopplysningene som gjøres tilgjengelig i 

den elektroniske innsynstjenesten, ikke er av en slik karakter at helsepersonell bryter sin 

taushetsplikt og at pasientens personvern ivaretas på en forsvarlig måte. 
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Det er i tillegg viktig at helsetjenesten ivaretar barnets interesser og ser hen til barnets beste 

når de vurderer hvilke journalnotater som skal gjøres tilgjengelig i en elektronisk 

innsynstjeneste. Vurderingene mht. barnets beste bunner i FNs barnekonvensjon, artikkel 31, 

som gjenspeiles i Barnelovas bestemmelser. Dette er et særlig hensyn, og medfører at det skal 

legges en bredere skjønnsmessig vurdering til grunn mht. forsvarlighet og egnethet av 

tilgjengeliggjøring av opplysninger om barn. 

 

Selv om de med foreldreansvar for barn under 12 år nærmest har en ubetinget rett til innsyn i 

barnets journal, er det likevel flere tilfeller hvor innsyn ikke skal gis. Dette kan for eksempel 

være situasjoner hvor helsetjenesten mistenker mishandling, som f.eks. utøvelse av vold og 

seksuelt misbruk, eller der foreldreinnsyn kan påvirke behandlingen i negativ retning. I noen 

tilfeller vil det kun være den ene forelderen som ikke bør ha innsyn i barnets helseopplysninger 

– andre ganger er det begge. I disse tilfellene vil hensynet til barnets beste gå foran en forelders 

rett til innsyn i barnets journal. I noen tilfeller kan for eksempel gjentakende informasjon om 

bruddskader være vel så sensitivt som konsultasjoner innen BUP. Disse hensynene gjør det 

ekstra viktig at helsepersonell viser aktsomhet i vurderingen av hvilke helseopplysninger som 

gjøres tilgjengelig i en elektronisk innsyntjeneste. Det bør, som et ledd i vurderingen om en 

elektronisk innsynstjeneste for foreldre skal tilbys, foretas en risikovurdering om virksomheten 

har på plass tilstrekkelige tiltak for å beskytte særlig sårbare barn.  

 

Forsvarlighet og føre-var-prinsipp 

 

Som nevnt ovenfor, vil helsepersonell alltid ha et selvstendig ansvar for å yte forsvarlig 

helsehjelp og bevare taushet om pasienters helseforhold. Dette er et individuelt ansvar, og det 

er behandlende helsepersonell som i siste instans må avgjøre hvilke helseopplysninger som skal 

gjøres tilgjengelig i en innsynstjeneste. I noen tilfeller kan det være formålstjenlig med et føre-

var-prinsipp for å sikre trygghet til en sårbar gruppe – på tross av at denne gruppen antas å 

være svært liten. Virksomheten må sikre god opplæring av ansatte og bevisstgjøre 

helsepersonell på konsekvensene av at foreldre får tilgang til helseopplysninger som kan være 

til skade for barnet.  

 

 

 

 

 

                                                      
1  
Artikkel 3: Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være 

et grunnleggende hensyn. 
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Oppsummering: 

 

 Elektronisk innsynstjeneste i pasientjournal er et gode for pasienter og et tilbud RHF og 

helseforetak kan tilby til sine pasienter. 

 Ved vurderingen om en elektronisk innsynsløsning skal innføres, må det foretas en 

risikovurdering om dette kan gjennomføres på en slik måte at pasienters rett til forsvarlig 

helsehjelp blir ivaretatt. 

 Virksomheten må sikre at innsynsløsningen ikke gir pasienter eller andre innsyn i 

helseopplysninger som de ikke har rett til å få innsyn i. 

 Hver gang et journalnotat skrives, må helsepersonellet gjøre en konkret vurdering om det er 

forsvarlig at helseopplysningene gjøres elektronisk tilgjengelig for pasienten i løsningen. 

 Virksomhetene må utarbeide rutiner for hvordan helsepersonell kan ivareta sin plikt til gjøre 

forsvarlige vurderinger om tilgjengeliggjøring 

 Virksomheten må sørge for tilstrekkelig opplæring av helsepersonell 

 Det bør opprettes rutiner for hvordan virksomheten kan møte pasienters behov for informasjon 

 Dersom foreldre gis tilgang til en elektronisk innsynstjeneste for sine barns informasjon, må det 

utvises særlig aktsomhet, både for at helsepersonellet bevarer taushet om barn og ungdoms 

helseforhold som legitimt skal unntas foreldres kunnskap, og hensynet til barnets beste der det 

er mistanke om at foreldre ikke handler i barnets interesse.   

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 

divisjonsdirektør 

Anne Forus 
avdelingsdirektør 
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Tillegg til tildelingsbrev nr 48 - Elektronisk innsyn i barns pasientjournaler  

 
1. Bakgrunn 

Helsedirektoratet fikk i brev av 3. oktober 2018 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet1 å 
vurdere om det er behov for å orientere helseregionene ytterligere om forhold de må være særlig 
oppmerksomme på ved elektronisk innsyn. Det fremgår av oppdraget at vurderingen blant annet bør 
omfatte de utfordringer som ligger i elektronisk tilgjengelighet for foreldre.  
 
Det er opp til de regionale helseforetakene og det enkelte helseforetaket å avgjøre om det skal tilbys 
elektroniske innsynstjenester og eventuelt på hvilken måte.  
 
Ved brev av 15. september 2016 orienterte Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse helseregionene 
om hvilke hensyn som må ligge til grunn ved innføring av elektroniske innsynstjenester, og om særlige 
hensyn som må vektlegges når foreldre skal gis elektronisk innsyn i barns journaler. Det ble blant annet 
orientert om forsvarlighet, barns beste, begrensninger i innsynsretten og viktigheten av opplæring og 
veiledning til helsepersonell som skal vurdere hvilke opplysninger som skal gjøres tilgjengelig på denne 
måten.  
 
Hovedpunktene i dette brevet er: 

 Ved vurderingen om en elektronisk innsynsløsning skal innføres, må det foretas en 

risikovurdering om dette kan gjennomføres på en slik måte at pasienters rett til forsvarlig 

helsehjelp blir ivaretatt. 

 Virksomheten må sikre at innsynsløsningen ikke gir pasienter eller andre innsyn i 

helseopplysninger som de ikke har rett til å få innsyn i. 

 Hver gang et journalnotat skrives, må helsepersonellet gjøre en konkret vurdering av om det er 

forsvarlig at helseopplysningene gjøres elektronisk tilgjengelig for pasienten i løsningen. 

 Virksomhetene må utarbeide rutiner for hvordan helsepersonell kan ivareta sin plikt til å gjøre 

forsvarlige vurderinger om tilgjengeliggjøring 

 Virksomheten må sørge for tilstrekkelig opplæring av helsepersonell 

 Det bør opprettes rutiner for hvordan virksomheten kan møte pasienters behov for informasjon 

                                                      
1 Jf. brev av 3. oktober 2018 Tillegg til tildelingsbrev – nr. 48 – Elektronisk innsyn i barns pasientjournaler 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
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 Dersom foreldre gis tilgang til en elektronisk innsynstjeneste for sine barns informasjon, må det 

utvises særlig aktsomhet, både for at helsepersonellet bevarer taushet om barn og ungdoms 

helseforhold som legitimt skal unntas foreldres kunnskap, og hensynet til barnets beste der det 

er mistanke om at foreldre ikke handler i barnets interesse.   

Det presiseres i brevet at elektronisk innsyn i journal er et servicetilbud, og at elektronisk innsyn kan 
være mer begrenset enn innsynsretten etter pasient- og brukerrettighetsloven. I tillegg til å skjerme 
opplysninger som er unntatt fra retten til innsyn i § 5-1, skal det foretas en vurdering av om det er 
forsvarlig å gjøre informasjonen tilgjengelig for pasienten elektronisk. Det skal utvises ekstra varsomhet 
for barn.  
 
Foreldres elektroniske innsyn i barns psykiske helse journaler har i 2017/18 vært til behandling i 
Stortinget. Behandlingen viser at det er en del utfordringer som oppstår når foreldre får elektronisk 
innsyn i barns journal.  

 
2. Arbeidet med oppdraget 

I tråd med oppdrag har vi hatt dialog med de Regionale Helseforetakene for å få belyst deres praksis, 
erfaringer og vurderinger med elektronisk innsyn for foreldre i pasientjournalen til barn under 12 år. Det 
gjelder både der det er lagt til rette for slikt elektronisk innsyn og der det ikke er lagt til rette for slikt 
elektronisk innsyn. Vi har i tillegg vært i kontakt med Senter for e-helseforskning som nylig har 
gjennomført en brukerundersøkelse om helsepersonells erfaringer med elektronisk innsyn. Resultatene 
fra undersøkelsen foreligger ikke ennå, men vi har fått innsyn i kommentarene som omhandler barn og 
unge.  
 
Utfyllende informasjon og oppsummering av Stortingsbehandlingen, inkludert høringen, opplysninger 
fra de regionale helseforetakene (RHF)ene samt Senter for e-helseforskning, er vedlagt som et separat 
notat. 
 

Hovedfunn: 
 

 Alle helseregioner jobber med å tilby innsyn i journal på helsenorge.no eller annen plattform, 

men det er ulikt hvor langt i prosessen det enkelte RHF har kommet. Tilbudet varierer mellom 

regionene.  

 
 Det er innført elektronisk innsyn for personer over 16 år og for foreldre i pasientjournalen til 

barn under 12 år i Helse Vest og i Helse Nord. Det er ikke innført elektronisk innsyn for foreldre 

til barn mellom 12 og 16 år. Helse Nord ønsker på sikt å innføre delvis innsyn for barn mellom 12 

– 16 år. Det samme gjør -Helse Vest2  

 
 Helse Sør-Øst tar sikte på å innføre elektronisk innsyn fra 30. august 2019. Foreldre vil ikke få 

innsyn i barns journaler, unntatt ved OUS HF. I dag er det ved OUS HF og Sykehuset Østfold 

elektronisk innsyn i pasientjournaler for personer over 16 år og det kan ved OUS HF i 

enkelttilfeller åpnes for innsyn for foreldre gjennom MinJournal. Dette tilbudet vil beholdes. 

 

 Helse Midt tilbyr ingen elektronisk innsynsløsning per i dag, og det er ennå ikke bestemt 

hvordan dette vil bli gjort når man har kommet lengre i prosessen med anskaffelsen av nytt 

EPJ/PAS system. Det tas sikte på at det nye systemet skal være på plass i 2021. 

                                                      
2 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/01/29/hod-erkjenner-ikt-utfordringene/ 
 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/01/29/hod-erkjenner-ikt-utfordringene/
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 Det er teknisk støtte for å holde tilbake dokumenter fra elektronisk tilgang, og helsepersonell 

skal avgrense tilgang i tråd med regelverket og føringer i brev av 15. september 2016. 

Helseforetakene som tilbyr innsyn via helsenorge.no har gjennomført informasjons- og 

opplæringstiltak i retningslinjer for digitalt innsyn og hvordan dokumenter skal holdes tilbake for 

elektronisk innsyn. Det er derfor ikke slik at foreldre skal ha umiddelbar elektronisk tilgang, men 

at de kan få elektronisk tilgang for dokumenter der dette er vurdert å være i tråd med 

regelverket og føringer i nevnte brev. 

 
 Det er i tillegg mulig å sette en akuttsperre på helsenorge.no for foreldres innsyn i barns 

opplysninger på helsenorge.no. Akuttsperren gir adgang til å sette en sperre på et 

fødselsnummer til et barn under 16 år slik at profilen blir utilgjengelig på Helsenorge. Dette vil si 

at alle tjenester på Helsenorge gjøres utilgjengelig. Løsningen piloteres nå i Helse Vest RHF som 

grunnlag for å vurdere nasjonal utrulling. Akuttsperre er kommet i stand for å ivareta særlig 

utsatte barn. Adgangen til å sette en slik sperre er snever, og skal kun benyttes der det er en 

reell fare for barnets liv og helse, der det er sannsynlig at foreldreansvar vil fradømmes, eller at 

det vil opprettes beskyttelseskode 6 eller 7. 

 

 Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst RHF har alle foretatt en ROS analyse av tilbudet om 

elektronisk innsyn i pasientjournal. Det kan synes som om ulik praksis RHF'ene mellom, knytter 

seg til gjennomføringen av ROS-analysen.  Vurdering av sannsynligheten for om risikoen vil 

inntreffe på tross av risikoreduserende tiltak er forskjellig. I tillegg kan det synes som om det er 

en ulikhet i hvor mye risiko det enkelte RHF aksepterer 

 

 Både under høringen i Stortinget, i Stortingsbehandlingen og i flere av svarene i 

brukerundersøkelsen, fremheves viktigheten av å bygge/opprettholde tillit mellom pasient og 

helsepersonell. Pasientens tillit til helsepersonellet, er avgjørende for å yte god og forsvarlig 

helsehjelp.  Denne tilliten kan forringes dersom foreldre gis elektronisk innsyn i pasientjournalen 

underveis i behandlingen. Det presiseres at ved korrekt anvendelse av regelverket og 

informasjon gitt i brev av 15. september 2016, vil foreldre ikke ha tilgang til dokumenter der 

dette vil gi uforsvarlig behandling.   

 

 Det kan synes som om det fortsatt er mangelfull kjennskap til regelverket, og fortsatt en 

usikkerhet knyttet til at elektronisk innsyn kun er en tilleggstjeneste og ikke en rettighet etter 

pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og pasientjournalloven § 18. Elektroniske innsyn må 

tilbys med samme begrensinger som gjelder for rett til innsyn etter pasient- og 

brukerrettighetsloven. Opplysninger som er unntatt fra retten til innsyn i § 5-1 kan ikke gjøres 

elektronisk tilgjengelig. I tillegg må det foretas en vurdering av om det er forsvarlig å gjøre 

informasjonen tilgjengelig for pasienten på denne måten, noe som direktoratet redegjorde for i 

brev av 15. september 2016. Hva det kan gis elektronisk innsyn i er derfor snevrere enn hva det 

kan gis innsyn i etter pasient- og brukerrettighetsloven.  

 
 Hovedfunnene fra brukerundersøkelsen utført av Senter for e-helseforskning 

 
o Mange kommentarer omhandlet endret journalføringspraksis. De som opplyser at de 

har endret journalføringspraksis, går i to ulike retninger. Noen mener de journalfører 
grundigere og mer forståelig etter at tilbud om elektronisk innsyn ble innført, mens 
andre mener at journalen taper seg som arbeidsverktøy blant annet ved at de skriver 
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generelle temasetninger og unnlater opplysninger/medisinskfaglige vurderinger i 
journalen.  

o Flere uttrykker bekymring for de barna som skal beskyttes f.eks. barn under 
barnevernets omsorg; her kan f.eks. foreldre gjennom journalinnsyn få kunnskap om 
hvor barna befinner seg. Også der det er konflikt i hjemmet, oppfattes elektronisk 
journalinnsyn som problematisk.  

 

 Erfaringer fra Helsenorge-plattformen 
 

o Det er utfordringer knyttet til Folkeregisteret og hvem som gis tilgang. I dag knyttes 
tilgangen opp mot den eller de foreldrene som er registeret med foreldreansvaret. 
 

o Foreldre til barn 0-12, som har hatt elektronisk tilgang til journal, og som mister 
tilgangen når barnet fyller 12 år opplever det som å miste en viktig mulighet til å følge 
opp barns helse. 
 

o Det er etablert en akuttsperrefunksjon som nødbrems (da sperres alle digitale tjenester 
for det barnet – ikke bare journalinnsyn) 

 
3. Helsedirektoratets vurdering 

Det pågående arbeidet med elektroniske innsynstjenester i pasientjournaler er et generelt gode, og noe 
som er ønsket, etterspurt og forventet. En elektronisk innsynstjeneste, er et ekstratilbud som kan tilbys 
ved det enkelte RHF/HF. Det elektroniske innsynet vil aldri erstatte ordinært innsyn etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 5-1.  Videre er det kun utvalgte deler av journalen det gis elektronisk innsyn i.  
 
I de aller fleste tilfeller er det foreldrene eller andre som har foreldreansvaret som er barn og unge sine 
nærmeste og som har de beste forutsetningene til å ta vare på dem. For de aller fleste barn og unge vil 
det vanligvis være helt naturlig og ønskelig at foreldrene blir informerte. Dess yngre barna er, dess 
viktigere er det at omsorgspersonene får grundig og god informasjon om den helsehjelpen som blir gitt 
til barna, for å kunne bidra til å ta vare på og følge dem opp på best mulig måte. Det er flere måter 
foreldre kan bli informert på – journalinnsyn er bare én av dem og kan aldri erstatte dialogen mellom 
foreldre og behandlende helsepersonell.  
 
Dersom det skal tilbys elektronisk innsyn for foreldre i barns journal, må virksomheten sikre god 
opplæring av ansatte og bevisstgjøre helsepersonell om konsekvenser av at foreldre kan få innsyn i 
helseopplysninger som kan være til skade for barnet.  Dette er redegjort for i brev av 15. september 
2016. 
 
Gjennom arbeidet med oppdraget, har vi funnet fem hovedtemaer som innspillene og funnene kan 
kategoriseres innunder. Dette er; Dokumentasjonsplikt og forsvarlig helsehjelp, risiko for å gjøre feil, 
utfordringer knyttet til Folkeregisteret og barnets beste.  Vi drøfter også om det bør være lik praksis 
over hele landet. 

 
Dokumentasjonsplikt og forsvarlig helsehjelp: 
 
Formålet med helsepersonells dokumentasjonsplikt er først og fremst å sikre at pasienten får forsvarlig 
helsehjelp.  Journalen er et arbeidsverktøy for helsepersonell og skal klargjøre for det enkelte, ansvarlige 
og involverte helsepersonell hva vedkommende har foretatt seg og hva som skal følges opp videre. Den 
skal sikre at den som skal følge opp pasienten har nødvendig og relevante opplysninger om pasienten. 
Pasientjournalen skal være et kommunikasjonsverktøy for helsepersonell. Der pasienter mottar 
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helsehjelp fra flere helsepersonell, er det avgjørende med god dokumentasjon for at samarbeidende 
personell skal kunne gi forsvarlig hjelp. 

 
Helsepersonells dokumentasjonsplikt henger sammen med forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 
4. For å kunne gi forsvarlige tjenester, må helsepersonell lese pasientens journal før de overtar ansvaret 
for pasienten. De må vite hva de skal følge opp. Dette er et selvstendig krav til hvert enkelt 
helsepersonell som skal gi helsehjelp. Journalen skal i ettertid vise hva som er vurdert, utredet, iverksatt 
og fulgt opp av tiltak, dersom det er behov for dette, samt hvem som har utført dette. 
 
Brukerundersøkelsen utført av Senter for e-helseforskning viser at flere behandlere har endret måten de 
skriver pasientjournal på som en følge av tilbudet om elektronisk innsyn i journal. Endringene i 
journalføringspraksis oppfattes både positivt og negativt. Noen kommenterer at de skriver mer tydelig. 
Dette er positivt. Andre behandlere rapporterer at de generaliserer og skriver mer overordnet om sine 
medisinsk faglige vurderinger samt at opplysninger utelates. Dette er i så fall en uheldig praksis og det 
kan stilles spørsmål ved om journalføringsplikten er oppfylt. Dersom relevante og nødvendige 
opplysninger for helsehjelpen blir utelatt fra journalen, vil det være i strid med journalføringsplikten. I 
verste fall kan mangelfull journalføring true pasientsikkerheten og føre til uforsvarlig behandling. Flere 
kommenterer også at pasientjournalen har tapt seg som arbeidsverktøy. 
 
Det er særlige utfordringer knyttet til barn som blir utredet i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Ingen 
av høringsinstansene fra stortingsbehandlingen, Forandringsfabrikken, Press, Norsk Psykologforening og 
Den norske legeforeningen, mener det er klokt å opprettholde direkte elektronisk innsyn for foreldre i 
barns journal innen psykisk helsevern.  Disse mener at barn og unge vil få bedre helsehjelp uten slikt 
innsyn.   
 
Det er standard behandling i utredning av barn i BUP, at barn møter behandler alene. Også der barnet er 
under 12 år. Tilliten mellom barn og behandler er avgjørende for forsvarlig behandling. At foreldre har 
innsyn i barnas journal under en slik behandlingsprosess, kan ødelegge denne tilliten.  
 
Sett fra et medisinsk faglig ståsted, vil hensynet til tilliten i behandlingsrommet og forutsetningen for å 
yte forsvarlig helsehjelp, veie tyngre enn foreldres behov for elektronisk innsyn i barns journal. Dette 
taler for at elektronisk innsyn ikke bør tilbys i disse tilfellene.  
 
Det er vanskelig å trekke absolutte konklusjoner fra brukerundersøkelsen til Senter for e-helseforskning, 
men dersom det er slik at helsepersonell ikke lenger opplever at pasientjournalen er et nyttig 
arbeidsverktøy, er dette alvorlig. Videre er det alvorlig dersom helsepersonell unnlater å nedtegne 
viktige helseopplysninger som i sin tur kan true pasientsikkerheten eller føre til uforsvarlig helsehjelp. 
Selv om det ikke er mulig å si med sikkerhet om journalføringen generelt sett har endret seg på denne 
måten, gir det i alle fall et uttrykk for en trend som ikke er ønskelig.  

 
Fare for å gjøre feil 
 
En problemstilling som pekes på av flere, er viktigheten av at foreldre ikke får innsyn i helseopplysninger 
som er taushetsbelagte, som det er uforsvarlig at de får innsyn i, eller som det vil utgjøre en fare for 
barnet at foreldrene kjenner til. Dette fordrer at vurderinger av om et journaldokument skal gjøres 
tilgjengelig for elektronisk innsyn, må være korrekte.  Slik det er i dag i Helse Vest og Helse Nord, må 
hver behandler på det tidspunktet et dokument godkjennes i journalsystemet vurdere om det skal 
unntas elektronisk innsyn. Det krever tid å gjøre disse vurderingene grundig.  
 
Jo flere manuelle oppgaver med subjektive vurderinger som et system legger opp til, desto større er 
risikoen for å gjøre feil. Behandler skal både kjenne til at det gis elektronisk innsyn i visse dokumenter og 
foreta en vurdering av om det aktuelle dokumentet skal unntas eller ikke fra elektronisk innsyn. Dette 

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/§4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/§4
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krever også en kunnskap om mulighetsrommet for å unnta hele den elektronisk tilgjengelige journalen 
eller journaldokument fra elektronisk innsyn er videre enn for ordinært/lovbestemt journalinnsyn, jf. 
vårt brev av 15. september 2016.  

 
Helse-Nord har i sin prosjektplan å utvikle IT-verktøy for å hjelpe behandlere med dette slik at man 
minimerer manuelle prosesser. Dette vil i så fall være en del av DIPS-Arena. Helse Vest opplyser at de 
ønsker å unngå at man legger opp til tekniske løsninger der behandler må klikke seg gjennom pop-up 
vinduer med ulike varsler som f.eks. at man skal huske å vurdere vilkårene for elektronisk innsyn.  
 
Helse Sør-Øst har i sin ROS analyse kommet til at risikoen for å gjøre feil er høy slik situasjonen er i dag. 
Dette, i kombinasjon med konsekvensene det kan få for de barna det gjelder, gjør at Helse Sør-Øst per i 
dag ikke vil tilby elektronisk innsyn for foreldre til barn under 12 år når det åpnes for elektronisk innsyn 
via Helsenorge plattformen høsten 2019. I sin Regionale standard for digitalt innsyn i pasientjournal, 
peker Helse Sør-Øst på at det bør jobbes mot at teknisk løsning forbedres slik at nevnte risiko reduseres. 
OUS HF vil derimot fortsatt beholde sitt tilbud til foreldre om elektronisk innsyn for foreldre gjennom 
MinJournal. Her vil det fortsatt være mulig for i enkelt-tilfeller og åpne for elektronisk innsyn i 
pasientjournal etter søknad. 
 
Ett av flertallene3 i Stortingets helse- og omsorgskomité, har en forventning om at det må foreligge gode 
tekniske løsninger for å muliggjøre sperring, samt at helsepersonell gis grundig opplæring samt 
tilstrekkelig tid til å gjøre gode vurderinger av om elektronisk innsyn skal gis eller ikke.  

 
Den største helseregionen, har kommet til at på det nåværende tidspunkt og med de tekniske 
løsningene som foreligger, er faren for å gjøre feil stor. Helsedirektoratet merker seg dette og ser at det 
er særlig to situasjoner der dette kommer på spissen. Det er de tilfellene hvor det er ukjent for 
behandler hvordan hjemmesituasjonen til barnet er. Ett eksempel er hvis barnet bor hos én forelder og 
den andre forelderen ikke bør ha innsyn i barnets journal, men har tilgang da han eller hun er registrert 
med foreldreansvar i Folkeregisteret. Andre eksempler kan være at man ikke oppnår den nødvendige 
tillit mellom barn og behandler dersom barnet vet at foreldre gis innsyn eller at foreldre avbryter 
nødvendig helsehjelp på grunn av opplysningene de får tilgang til. Disse forholdene kan det være 
vanskelig for behandler å kjenne til på forhånd.  

 
Problemsstillinger knyttet til tilgangsstyring fra Folkeregisteret: - den som har 
foreldreansvaret får innsyn  
 
Tilgangsstyringen til barns opplysninger på Helsenorge er per i dag knyttet opp mot den eller de som har 
registrert foreldreansvar for barnet i Folkeregisteret. Det foretas ikke noen ytterligere kontroll av 
barnets tilknytning til foreldrene før det gis tilgang til alle elektronisk tilgjengelige helseopplysninger enn 
den som skjer ved virksomheten. Det er to utfordringer med å legge til grunn foreldreansvar i 
folkeregisteret. For det første er det ikke alltid at opplysningene som er registrert i folkeregisteret er 
oppdatert. En forelder kan ha mistet/blitt fradømt foreldreansvaret for barnet, og skal da ikke ha tilgang 
til helseopplysningene, uten at det fremkommer av Folkeregisteret. Etter hva vi kjenner til, blir 
Folkeregisteret oppdatert hver 3. måned – det er følgelig en form for forsinkelse i Folkeregisteret.  
Kontrollmekanismene når det gjelder verifisering av hvem som innehar foreldreansvaret er følgelig ikke 
fullgode. 
 
For det andre er det heller ikke tilfredsstillende at elektronisk innsyn i barns journal utelukkende gis på 
grunnlag av om foreldrene har foreldreansvar eller ikke.  I de aller fleste tilfeller vil den eller de som har 
foreldreansvaret for barnet være barnets nærmeste og ha de beste forutsetningene til å ta vare på 
barnet. Det er imidlertid ikke alltid slik at foreldre med foreldreansvar vil være en god representant for 

                                                      
3 Medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti 
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barnet. Det skal svært mye til for å bli fradømt foreldreansvar, og biologiske foreldre har i de fleste 
tilfeller foreldreansvaret selv om barnevernet har overtatt omsorgen for et barn. Fylkesnemnda for 
barnevern og sosiale saker kan vedta at omsorgen for barnet skal fratas foreldrene, jf. bl.a. 
barnevernloven §§ 4-8 og 4-12. I tillegg kan fylkesnemnda i noen tilfeller vedta at også foreldreansvaret 
skal fratas foreldrene, jf. barnevernloven § 4-20.  Selv om fylkesnemnda har vedtatt at omsorgen skal 
fratas foreldrene kan altså en eller begge foreldrene fremdeles ha del i foreldreansvaret. 
Tall fra fylkesmannen viser at det i 2017 var 72 saker om fradømmelse av foreldreansvar etter 
barnevernloven § 4-20, mens tall fra fylkesmannen viser at det i 2017 var 777 saker om 
omsorgsoverdragelse etter barnevernsloven § 4-12. Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven at 
dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for pasient eller bruker under 18 år etter 
barnevernloven § 4-6 andre ledd, § 4-8 eller § 4-12, har barneverntjenesten tilsvarende innsynsrett som 
foreldrene. Dette omhandler imidlertid innsyn etter pasient- og brukerrettighetsloven og ikke tilbudet 
om elektronisk innsyn i barnets journal. Dette betyr at i de fleste sakene hvor barnevernet har overtatt 
omsorgen for barnet vil foreldrene fremdeles ha full elektronisk tilgang til alle elektronisk tilgjengelige 
helseopplysninger, mens barnevernet/fosterforeldre som skal ivareta barnets interesser ikke får 
elektronisk tilgang. 
 
Dette kan få alvorlige konsekvenser for de mest sårbare barna. Direktoratet for e-helse mottar jevnlig 
henvendelser fra interesseforeninger, helsesektoren og BUP når det gjelder disse utfordringene. Dette 
er også påpekt av Helse Nord og er en av flere grunner til at Helse Sør-Øst i sin regionale standard 
anbefaler at foreldre ikke skal få elektronisk innsyn i barns journal. Legeforeningen fremhever også 
dette som en utfordring. 
 
Det er særlig bekymring knyttet til forringelse av helsehjelp som fremheves. Det har i flere tilfeller 
skjedd at barn unnlater å møte til avtalte legetimer fordi de er redde for at foreldre som ikke har 
samvær skal sitte og vente på legekontoret. Fremtidige legetimer kan ses via Helsenorge. De kan også 
unnlate å fortelle alt i samtale med behandler fordi de vet at foreldrene kan lese om det i journalen 
etter at legen har ferdigstilt dokumentet fra timen. Dette blir fremhevet av Forandringsfabrikken som 
mener at elektronisk innsyn i journalen for foreldre med en gang vil kunne hindre at ungdom åpner seg i 
samtale med behandler. Barn vil ikke være ærlige fordi de er redd for å skuffe foreldrene – noe som 
gjelder uansett hvordan barnet har det i hjemmet.  
 
Helsedirektoratet er klar over at disse utfordringene gjelder uavhengig av elektronisk innsyn. Forskjellen 
er imidlertid at ved en anmodning om innsyn etter pasient- og brukerettighetsloven § 5-1 vil 
helsepersonell kunne gjøre en grundigere vurdering av hvorvidt forelderen som ber om innsyn er den 
som representerer barnet. Helsepersonell vil da også i de fleste tilfeller kunne gjøre en grundigere 
vurdering av om innsyn skal gis eller ikke enn når et journalnotat skrives.  
 
Det er for øvrig viktig å være oppmerksom på at selv om en forelder ikke har del i foreldreansvaret, har 
vedkommende likevel rett til å få innsyn i barnets journal, jf. barnelova § 47. Den gir rett til å få visse 
opplysninger om barnet, herunder opplysning fra helsetjenesten. Dette gjelder opplysninger som ikke på 
andre grunnlag er undergitt taushetsplikt. Informasjonsplikten inntrer på anmodning i det enkelte 
tilfellet og da må helsepersonellet vurdere hvilke opplysninger som kan gis ut. 
 
Barnets beste  
 
Fra 1. januar 2018 ble pasient- og brukerrettighetsloven endret. Det er i § 3-4 tredje ledd innført et 
snevert unntak fra helsepersonells plikt til å informere foreldrene eller andre som har foreldreansvaret 
når tungtveiende hensyn til barnet taler mot å informere dem. Unntaket vil gjelde uavhengig av barnets 
alder og også når barnet er under 12 år. Dette unntaket kan for eksempel hjelpe barn som i dag vegrer 
seg for å fortelle om vold og overgrep fordi de frykter straff fra foreldre. Det blir fra flere hold hevdet at  
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elektronisk innsyn i barns journal bryter med formålet med denne endringen, nemlig å styrke barns rett 
til medbestemmelse.   
 
Foreldre eller andre med foreldreansvar har som hovedregel rett til innsyn i barnets journal når barnet 
er under 16 år. Innsyn skal imidlertid ikke gis dersom barn mellom 12 og 16 år av grunner som skal 
respekteres, jf. § 3-4 andre ledd, ikke ønsker at foreldrene skal få innsyn. Innsyn skal heller ikke gis 
dersom tungtveiende hensyn til pasienten taler mot å gi informasjon til foreldre eller andre som har 
foreldreansvaret, jf. § 3-4 tredje ledd. Ingen helseforetak gir i dag elektronisk innsyn for foreldrene i 
pasientjournalen til barn mellom 12 og 16 år. Bakgrunnen er at ingen virksomheter har tekniske 
løsninger som godt nok sikrer at foreldre ikke får se informasjon de ikke har rett til å se.  

 
Når loven er endret slik at også informasjon fra barn under 12 år kan holdes tilbake fra foreldrene, er 
det viktig at denne endringen ikke blir undergravet ved at informasjonen likevel blir tilgjengelig for 
foreldre gjennom elektronisk innsyn i journal. Ansvaret for å vurdere om det foreligger tungtveiende 
hensyn som gjør at foreldrene ikke skal informeres ligger på helsepersonellet som gir barnet helsehjelp. 
Etter første møte vil muligens ikke behandler ha nok informasjon om barnet til å ta stilling til om det 
foreligger slike hensyn. Det er krav til forsiktighet ved å gi elektronisk innsyn, og dersom behandler er i 
tvil, skal dokumenter holdes tilbake. Det vil være uheldig at foreldre kan lese i journalen og på den 
måten kanskje stoppe videre behandling ved at de skjønner at barnet er i ferd med å fortelle om forhold 
som foreldrene ikke ønsker skal komme fram. Det er også vist til eksempler på at barn straffes etter at 
foreldre har lest barnets journal, noe som vil ødelegge for barnets tillit til behandleren eller at 
behandlingen avsluttes. For aldersgruppen 12-16 år, er ikke rammene rundt elektronisk innsyn gode nok 
til å ivareta ungdommenes rett til vern av egne helseopplysninger. Etter Helsedirektoratets vurdering, 
kan det reises spørsmål ved om det samme gjør seg gjeldene her.    

 
Bør det være lik praksis over hele landet? 
 
Det er i dag opp til de regionale helseforetakene og det enkelte helseforetaket å avgjøre om det skal 
tilbys elektroniske innsynstjenester.  Som det fremkommer av hovedfunnene, er praksis for elektronisk 
innsyn for foreldre i barns journal ulik. Grunnen til denne forskjellen kan trolig forklares med at dette er 
et ekstratilbud i tillegg til den lovregulerte innsynsretten som foreldre har etter pasient- og 
brukerrettighetsloven. Videre er de tekniske løsningene ulike med hensyn til å sikre at foreldrene ikke 
får tilgang til informasjon som vil skade barnet. Størrelsen på helseforetakene er også forskjellig og det 
kan argumenteres med at det er enklere for et lite helseforetak å foreta individuelle vurderinger samt 
iverksette risikonedsettende tiltak enn ved et stort foretak.  Til tross for regionale forskjeller i størrelse 
og tekniske innretninger på EPJ/PAS, ser Helsedirektoratet at det kunne vært hensiktsmessig med lik 
praktisering over hele landet. I tillegg har det, i arbeidet med dette oppdraget, kommet ønske om 
nasjonale føringer og mer veiledning om hvordan foreldres elektroniske innsyn i barns journal skal 
håndteres.   

 
4. Konklusjon: 

Flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomité, har en forventning om at det må foreligge gode 
tekniske løsninger for å muliggjøre sperring, samt at helsepersonell gis grundig opplæring og tilstrekkelig 
tid til å gjøre gode vurderinger av om elektronisk innsyn skal gis eller ikke. Videre fremheves viktigheten 
av at det foreligger gode rutiner og skapes en bevissthet blant helsepersonell knyttet til foreldres 
elektroniske innsyn i pasientjournal. Flertallet fremhever viktigheten av at foreldre får god informasjon.  
 
Det er flere måter foreldre kan bli informert på – journalinnsyn er bare én av dem og kan aldri erstatte 
dialogen mellom foreldre og behandlende helsepersonell.  
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Etter Helsedirektoratets oppfatning kan det stilles spørsmål ved om Stortingets forventninger på det 
nåværende tidspunkt kan innfris. Det er usikkert om de tekniske løsningene, kombinert med opplæring, 
ressurser og tidspress i en hektisk hverdag, i dag er tilrettelagt godt nok til at det er forsvarlig med 
elektronisk innsyn for foreldre med foreldreansvar i barnets journal. Det må ikke utvikles et system som 
svekker kravene til individuelle vurderinger som helsepersonell alltid må foreta før det gis innsyn til 
foreldre. Risikoen for at det skjer feil ved å gi foreldre med foreldreansvar elektronisk innsyn i barn 
under 12 år sin journal er til stede, og det er usikkert om de risikoreduserende tiltakene minimerer 
denne risikoen godt nok. I de aller fleste tilfeller, er elektronisk innsyn et gode for foreldre og barn. Men, 
i de tilfellene det faktisk skjer feil, kan det få alvorlige konsekvenser for de mest sårbare barna og gå 
utover tilliten til helsetjenesten. Vurderingene av hva som er til barnets beste, mener vi bør være det 
avgjørende. Dette finner vi også støtte for i NOU 2017: 12 "Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor 
barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt". De fremhever viktigheten av at 
hensynet til barnets sikkerhet ivaretas, for eksempel ved utviklingen av ordninger som berører 
foreldrenes innsyn i barnets journal. Etter Helsedirektoratets vurdering, taler dette for at ikke alle 
foreldre automatisk bør gis elektronisk innsyn i barns journaler på det nåværende tidspunkt.  

 
En automatisk sperring for elektronisk innsyn via helsenorge.no vil imidlertid gå ut over tilbudet til de 
foreldrene som ivaretar sine barn på en god måte. Det er flere måter å avhjelpe dette på.   
 
For det første kan man bestemme at det ikke gis elektronisk innsyn til visse foreldregrupper eller i gitte 
helsehjelpssituasjoner. Dette kan være i de tilfellene hvor barnevernet har overtatt omsorgen for barnet 
eller der det kan være faglig uforsvarlig at foreldrene gis elektronisk innsyn mens behandlingen pågår.    
 
En annen, men mer inngripende, mulighet er å stenge all elektronisk tilgang for foreldre, men med 
mulighet til å åpne for elektronisk innsyn der det vurderes som hensiktsmessig og trygt. Det vil være i 
tråd med legeforeningens anbefaling og praksis via innsynsløsningen MinJournal ved enkelte avdelinger 
på Oslo universitetssykehus HF i dag. Direktoratet for e-Helse, har pekt på at dette vil kunne være i strid 
med målbildet til Helsenorge slik det fremkommer av St.meld. om Én innbygger – én journal.    
 
Uavhengig av om dagens system opprettholdes eller ikke, er det en forutsetning at virksomheten sikrer 
god opplæring av ansatte. I tillegg må helsepersonell bevisstgjøres om konsekvenser av at foreldre kan 
få innsyn i helseopplysninger som kan være til skade for barnet. Helseforetakene må allokere 
tilstrekkelige ressurser slik at behandlere gis en reell mulighet til å delta i opplæring og foreta forsvarlige 
vurderinger om elektronisk innsyn skal gis eller ikke. Dette er særlig viktig innen barne- og 
ungdomspsykiatrien. Her viser vi til våre vurderinger i brev av 15. september 2016.  
 
HOD har i oppdraget, i tillegg til å komme med en vurdering av argumentene og funnene i denne saken, 
bedt oss om å vurdere om RHF'ene bør informeres utover brev av 15. september 2016.  Som det 
fremkommer ovenfor, er det de konkrete risikovurderinger i de ulike RHF'ene som primært har ført til 
ulik praksis. Det bør overfor RHF'ene understrekes viktigheten av å gjøre ROS analyser – både før 
oppstart, men også etter en tid når man har erfaringer fra elektronisk innsyn. Dette som et ledd i 
virksomhetsansvaret, slik at virksomheten legger til rette for forsvarlig virksomhet, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven §2-2 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten.  
 
Dette særlig for at; 

 
 risikoen for feil reduseres 

 dokumentasjonsplikten overholdes 

Videre må virksomhetene legge til rette for en ordning som sikrer forsvarlig behandling, at behandling 
ikke utilsiktet avbrytes og at tilliten mellom helsepersonell og pasient opprettholdes. 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Lovfortolkninger/Pasient-%20og%20brukerrettighetsloven/16_28947-1Brev%20til%20landets%20RHF%20om%20juridiske%20vurderingstemaer%20knyttet%20til%20elektroniske%20innsynstjenester%20i%20pasientjournal.pdf
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Det er kommet ønske om nasjonale føringer og mer veiledning om hvordan foreldres elektroniske 
innsyn i barns journal skal håndteres.  I tillegg ser vi at det kunne være hensiktsmessig med lik 
praktisering over hele landet. Likevel må det være slik at risikoen ved å innføre nye tiltak ligger på det 
enkelte helseforetak. 
 
Som illustrert ovenfor, er det utfordringer knyttet til hvordan tilgangsstyringen håndteres, ved at det 
avgjørende er om foreldre er registrert med foreldreansvar i folkeregisteret. Selve tilgangsstyringen på 
dette punktet er utenfor RHF'enes kontroll. Da er det desto viktigere å sikre at forsvarlige vurderinger av 
hvem som får tilgang og til hvilke dokumenter gjøres. 
 
Det må foreligge systemer som sikrer at endringene i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4 tredje ledd 
om barns styrkede rett til medbestemmelse overholdes. Barns styrkede rettigheter må ikke undergraves 
ved at foreldre gis elektronisk innsyn i barns journaler.  

    
Saksbehandlere:  
Helsedirektoratet: Karin Stubberud Stey og Kari Steig  
Direktoratet for e-helse: Cathrine Schlotterbeck 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bjørn Guldvog e.f. 
Direktør 

Marte Gerhardsen 
direktør 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Elektronisk innsyn i barns pasientjournaler 

Innføring av elektronisk innsyn i pasientjournaler er ønsket, etterspurt og forventet. Samtidig 

gir foreldres elektroniske innsyn i barns pasientjournal noen særskilte utfordringer. Disse har 

blitt påpekt av blant annet Den norske legeforeningen, Norsk psykologforening, 

Forandringsfabrikken og Press. Disse utfordringene har også vært oppe til behandling i 

Stortinget. Helse- og omsorgsministeren besvarte 29. november 2017 spørsmål til 

spørretimen fra representant Nicholas Wilkinson om statsråden mener at foreldre bør ha 

elektronisk tilgang til journalen til barn under 12 år i psykisk helsevern. Videre behandlet 

Stortinget 12. juni 2018 innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra 

stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om å stoppe 

direkte elektronisk innsyn i barns psykisk helse journaler. 

 

I lys av Stortingets behandlinger og de utfordringer som ligger i umiddelbar elektronisk 

tilgjengelighet for foreldre, ba Helse- og omsorgsdepartementet ved brev av 2. oktober 2018 

Helsedirektoratet om å vurdere om det er behov for å orientere helseregionene om forhold 

de må være særlig oppmerksomme på ved elektronisk innsyn. Vi viser til departementets 

brev til Helsedirektoratet av 2. oktober 2018, Tillegg til tildelingsbrev – nr. 48 – Elektronisk 

innsyn i barns pasientjournaler. Brevet ble sendt i kopi til de regionale helseforetakene. 

Helsedirektoratets vurderinger og konklusjoner fremgår av brev av 7. mars 2019 fra 

Helsedirektoratet til departementet. 

 

Det er i dag opp til de regionale helseforetakene og det enkelte helseforetaket å avgjøre om 

det skal tilbys elektroniske innsynstjenester samt hva det skal tilbys elektronisk innsyn i. Det 

varierer mellom helseregionene med hensyn til om det tilbys elektronisk innsyn i barns 

pasientjournaler, samt i hvilken grad det tilbys slikt innsyn. 
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I lys av Helsedirektoratet vurderinger og konklusjoner ber departementet de regionale 

helseforetakene om å være spesielt oppmerksomme på at det må utvises særlig aktsomhet 

dersom foreldre skal tilbys elektronisk innsyn i barns pasientjournaler. Både når barn mottar 

psykisk helsehjelp, men også når de mottar annen helsehjelp vil departementet understreke 

betydningen av at foreldres elektroniske innsyn i barns pasientjournaler skal ivareta barnas 

interesser og hva som er best for det enkelte barnet. Det må legges til rette for en forsvarlig 

praksis hvor foreldrenes elektroniske innsyn ikke bidrar til utilsiktede brudd i behandlingen 

eller at nødvendig tillit mellom helsepersonell og barn svekkes.  

 

Med vedlagte brev av 15. september 2016 orienterte Helsedirektoratet og Direktoratet for e-

helse de regionale helseforetakene om hvilke hensyn som må ligge til grunn ved innføring av 

elektroniske innsynstjenester, og om hvilke særlige hensyn som må ligge til grunn når 

foreldre skal gis innsyn i barns pasientjournaler. Departementet minner om orienteringen og 

ber de regionale helseforetakene om å være spesielt oppmerksomme på at hensynene må 

ivaretas dersom foreldre skal tilbys elektronisk innsyn i barns pasientjournaler.  

 

Departementet vil i tillegg understreke at dersom foreldre skal tilbys elektronisk innsyn i 

barns pasientjournaler må følgende forutsetninger ivaretas: 

- Virksomheten må sikre god opplæring av ansatte 

- Helsepersonell må bevisstgjøres om konsekvenser av at foreldre kan få innsyn i 

helseopplysninger som kan være til skade for barnet  

- Helseforetakene må allokere tilstrekkelige ressurser slik at behandlere gis en reell 

mulighet til å delta i opplæring og foreta forsvarlige vurderinger av om elektronisk 

innsyn skal gis eller ikke.  

 

I arbeidet med å redusere risikoen for feil og å overholde dokumentasjonsplikten vil 

departementet minne om bruken av ROS-analyser som et nyttig verktøy.  ROS-analyse bør i 

så fall gjennomføres både før oppstart og etter en tid når virksomhetene har opparbeidet seg 

erfaringer med elektronisk innsyn i barns pasientjournaler.  

 

Til slutt vil departementet orientere om at Helsedirektoratets vurderinger og konklusjoner 

medfører at departementet vil igangsette et arbeid med en vurdering av om det bør innføres 

noen former for nasjonale begrensinger når det gjelder foreldres mulighet for elektronisk 

innsyn i barns pasientjournaler.  

 

Med hilsen 

 

 

Kari Sønderland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Geir Helgeland 

avdelingsdirektør 
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