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Den norske legeforening 
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Deres ref.: 18/2431 Vår ref.: UDM/JH/JHS Dato: 22.6.2018 
  

Høring - Forslag til forskrift om ny pasientjournal 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 26. april 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken på styremøtet 21. juni. Styret vedtok 

følgende uttalelse: 

 

Den nye pasientjournalforskriften skal erstatte dagens forskrift fra 2000 om pasientjournal og 

forskrift om tilgang mellom virksomheter fra 2014. Det er spesielt bedt om en vurdering av 

hvor detaljert kravene til innhold i journalen bør være. En liste over hvilke opplysninger en 

journal bør inneholde vil ikke være uttømmende, og Of foreslår at man beholder forskriften i 

en kortfattet form. Man kan beskrive forslag til innhold nærmere i et tillegg til forskrift. 

 

Det er videre foreslått at journalen skal inneholde kontaktinformasjon i form av telefonnummer 

eller e-postadresse til helsepersonell som har deltatt i behandling av pasienten. Det vil i 

kompliserte pasientforløp kunne være svært mange personer involvert, og det viktigste er at 

journalen inneholder kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig lege og f.eks 

diabetessykepleier eller annet helsepersonell som har mye kontakt med pasienten. Det er i de 

fleste tilfeller ikke et problem å oppnå kontakt med annet helsepersonell i eget eller andre 

helseforetak dersom det er behov for det. Pasienten kan få oppfylt sitt behov for informasjon 

ved å kontakte behandlingsansvarlige lege eller primærlege. Det er de som har det overordnede 

behandlingsansvar for pasienten. Det å innhente informasjon fra flere leger/helsepersonell vil 

ofte være ugunstig. Det kan fort skape forvirring og misforståelser da man ofte uttrykker seg 

litt forskjellig selv om det prinsipielt er samme informasjon som blir gitt. 

 

Of mener det er uproblematisk at forskriften også skal gjelde helsepersonell i apotek. 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 


