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Høring- Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av 

kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 15. september 2020 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende uttalelse:  

Journalen er (også) det viktigste redskapet for legene for å innhente erfaringer, videreutvikle 

behandlingstilbudet og å styrke pasientsikkerheten. Lovverket må være tilpasset dette behovet, 

og Of ønsker velkommen endringsforslag som bidrar til å lette samarbeid, læring og bruk av 

kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten samt legge til rette for etablering av 

behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.  

Overlegeforeningen er enig i at de angitte formål med endringsforslagene er gode formål. Når 

det er sagt, finner vi grunn til å bemerke at vi ikke tar stilling til om  de juridiske elementene i 

forslagene er treffsikre for å oppnå de nevnte formålene (og den faktiske praksis i sykehusene).  

Vi konsentrerer derfor vår høringsuttalelse om de mer politiske linjene i forslaget. 

1.Forslaget innebærer at helsepersonell skal kunne utveksle taushetsbelagte opplysninger om 

en pasient for å støtte helsepersonell i å treffe beslutninger om helsehjelp til en annen pasient. 

Endringen skal også̊ sikre forsvarlig opplæring av helsepersonell, og gi en klarere regulering 

av utveksling av pasientopplysninger på morgenmøter og i annen samhandling som er 

nødvendig for å gjennomføre helsehjelp i virksomheten. Of er enig i disse intensjonene, men 

tar ikke stilling til om endringene i lovforslagene støtter opp om dette og/eller om de blir for 

liberale og om taushetsplikten pasientene stoler på blir ivaretatt kan bli strukket for langt. 

2.Departementet foreslår en bestemmelse som tydeliggjør i hvilke tilfeller det kan gjøres 

oppslag i en pasients journaler for å finne ut om opplysninger om pasienten kan egne seg for 

undervisning. Det er viktig å presisere at dette ikke utvider adgangen til å bruke pasientens 

identifiserbare helseopplysninger i undervisning eller på annen måte. Endringen er kun ment 

for å tydeliggjøre i hvilke situasjoner det er lovlig å gjøre oppslag i journal for å finne ut om en 

pasient egner seg til undervisning. For å bruke opplysningene i undervisning eller på annen 



måte, må pasienten samtykke til dette, eller det må foreligge et annet unntak fra 

taushetsplikten. Se nærmere om forslaget i punkt 4.3.3.  Of støtter også disse intensjonene, 

men tar ikke stilling til om de juridiske endringene ivaretar intensjonen. 

3. Departementet foreslår derfor en tydeliggjøring i helsepersonellovens regler om adgang til å 

gi dispensasjon fra taushetsplikten. Endringen vil klargjøre at det kan gis dispensasjon for bruk 

av helseopplysninger i beslutningsstøtteverktøy basert på kunstig intelligens i helsetjenesten. 

Dette vil gjelde både dispensasjon fra taushetsplikten til å utvikle slike verktøy, og også 

dispensasjon fra taushetsplikten til å ta slike verktøy i bruk ved ytelse av helsehjelp. Formålet 

med forslaget er å hindre at usikkerhet knyttet til taushetsplikten står i veien for at 

beslutningsstøtteverktøy utvikles og tas i bruk i helse- og omsorgstjenesten. Of støtter også 

intensjonen i dette forslaget, men understreker at det er viktig at lovgivningen ikke blir slik at 

det kan skape tvil hos pasientene om taushetsplikten blir overholdt. 
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