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1 Tema for oppgaven 
Det kan sies at det foreligger en motstrid mellom på den ene siden pasientens rett til privatliv 

og reglene om taushetsplikt, og på den annen side rett til forsvarlig helsehjelp og reglene om 

innsyn. Retten til privatliv er et hensyn bak helsepersonells taushetsplikt og behandling av 

personopplysninger ved at begge regelsettene fremmer skånsom behandling og spredning av 

personopplysninger. Retten til privatliv blir ivaretatt ved at helsepersonell tier om pasientopp-

lysninger gjennom taushetsplikten. Gjennom taushetsplikten spres personopplysningene til et 

minimum av personer, og pasientene kan føle å ha kontroll over opplysningene. Taushetsplik-

ten fungerer derfor som en beskyttelse for pasientens privatliv. Reglene om behandling av 

sensitive personopplysninger vil også fungere som en sikkerhet for at opplysninger behandles 

med respekt og forsiktighet.  

På den annen side kan kravet om forsvarlig helsehjelp tale for at annet helsepersonell får til-

gang på personopplysninger om pasienten, begrunnet i at helsehjelpen som gis må være best 

mulig. Sentralt i denne sammenhengen står helsepersonelloven (heretter hpl.) § 25, som regu-

lerer samarbeidende helsepersonells tilgang på pasientjournaler. Sammenhengen mellom kra-

vet om forsvarlighet og å få innsyn kommer klart til uttrykk i bestemmelsens ordlyd, jf. ”der-

som dette er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp”. Det kan være vanskelig for hel-

sepersonell å gjøre gode vurderinger uten tilstrekkelig kunnskap om pasientens helsesituasjon. 

Slik kan pasientinformasjon gis videre til helsepersonell, og pasienten kan oppleve spred-

ningen av pasientinformasjon som en svekkelse av personvernet. Oppgaven har som fokus å 

gjøre rede for motsetningsforholdet mellom retten til privatliv og taushetsplikt, og kravet om 

forsvarlig helsehjelp og innsyn i pasientjournaler for samarbeidende  helsepersonell.1 

I følge forarbeidene til personopplysningsloven kan det også oppstå motstrid mellom pasien-

tens personvern og et tilbud av adekvate helsetjenester. Vektleggingen av interessene av-

henger av situasjonen, men i forarbeidene fremheves det at interessen i diskresjon vil få større 

vekt jo mer sensitive opplysningene er.2 Med begrepet ”interessen i diskresjon” menes ”mu-

ligheten for den enkelte til å kontrollere hvilke opplysninger om ham eller henne som samles 

inn, hvem som får tilgang til opplysningene, hva de brukes til osv.”3 Interessen i diskresjon er 

                                                
1 Jf. EMK art.8, hpl. §§ 21, 4 og 25. 
2 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s.21 Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).  
3 Jf. NOU 1997: 19 s.26 Et bedre personvern – forslag til lov om behandling av personopplysninger. 



2 
 

av sentral betydning innenfor temaet personvern, og forarbeidene presiserer dette til at interes-

sen ofte fremstår som ”personvernets overordnede interesse”.4 Denne forståelsen av begrepet 

vil legges til grunn og brukes gjennom oppgaven.  

På den ene siden foreligger det mange fordeler med elektroniske pasientjournaler i 

helsesektoren. Elektroniske systemer for behandling av personopplysninger bidrar til gode, 

sikre og lett tilgjengelige tjenester for innbyggerne.5 Elektronisk pasientjournal er også et 

viktig arbeidsverktøy for helsepersonell. På den annen side utfordrer elektronisk oppbevaring 

av personopplysninger grunnleggende hensyn bak personvernet, som for eksempel retten til 

selvbestemmelse, interessen i diskresjon og retten til et privatliv. I tillegg kan elektroniske 

pasientjournaler bidra til en økende frykt for snoking. Dette fordi en elektronisk 

pasientjournal er mer tilgjengelig for annet helsepersonell. En økende frykt for snoking, kan 

også medføre en økende frykt for at helsepersonell får tilgang på pasientjournaler gjennom 

hpl. § 25 på urettmessig grunnlag.  

 
Det fremgår av forarbeidene til helsepersonelloven at formålet med å regulere helsepersonells 

yrkesutøvelse var å verne om pasientene. Det ble ansett hensiktsmessig å utarbeide en lov for 

helsepersonell som jobber med folks liv og helse, for å ”oppnå kvalitet og sikkerhet i helsetje-

nesten”, samt å ”motvirke skader og ivareta allmennhetens tillit til helsetjenesten og helseper-

sonell.”6 Det kan derfor sies at både forsvarlighetskravet, reglene om taushetsplikt og innsyn 

er utarbeidet med pasientens beste i tankene. Reglene kan på mange måter ses på som motstri-

dende, men samtidig er de vedtatt med samme baktanke: vern av pasienten.  

 

 

 

 

 

                                                
4 Jf. NOU 1997: 19 s.26. 
5 Jf. Meld. St.11(2012-2013) s.7 Personvern – utsikter og utfordringar. 
6 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998 – 1999) om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven) s.28. 
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1.1 Kilder og metode 
I all hovedsak er hovedreglene hjemlet i helsepersonelloven (heretter hpl.), pasientjournallo-

ven (pasjournl.), pasient- og brukerrettighetsloven (heretter pbrl.), personopplysningsloven 

(heretter persoppl.) og helseregisterloven (heretter hregl.), med forskrifter, samt personverndi-

rektivet fra EU.7 Lovene er vedtatt på gyldig måte, og derfor anses som bindende bestemmel-

ser med betydelig vekt som en må forholde seg til ved vurderinger av personvernets rolle og 

ivaretakelse ved en elektronisk pasientjournal.8  

 

Ved tolkning av lovene vil forarbeidene ha relativt stor betydning da de har en utfyllende 

funksjon og beskriver nærmere hva som var tiltenkt ved vedtagelsen. Når betegnelsen ”forar-

beider” brukes i oppgaven henviser dette til forslag, utredninger og debatter som har blitt utar-

beidet ved forberedelsen og vedtagelsen av loven.9 Eckhoff beskriver forarbeider til formelle 

lover som utførlige og som gir den beste veiledningen ved tolkning.10 Forarbeider redegjør 

ofte for formål med loven og hva lovens forfattere har ment med de ulike bestemmelsene samt 

stoff som har interesse for annet enn tolkningen.11 Forarbeider som er brukt er for eksempel 

Ot.prp. Proposisjonen har vanligvis stor rettskildemessig betydning da den er utarbeidet av det 

aktuelle departement, og dette er dokumentet som Regjeringen fremlegger for Stortinget.12 I 

tillegg må proposisjonen i følge Eckhoff anses som en type grunnarbeid med grundige drøftel-

ser.13 Proposisjonen kan også anses relevant fordi den er blitt utarbeidet etter lovforslaget er 

sendt til ulike instanser på høring, og at det derfor foreligger viktige tilbakemeldinger fra in-

stanser som må forholde seg til lovverket i det daglige. Slike instanser sitter med erfaring og 

muligheter til å se utfordringer på et tidligere stadium enn hva et departement på overordnet 

nivå har mulighet til. Der det er uttalt noe om formålet bak og meningen med de ulike bestem-

melsene vil dette bli tillagt vekt, da det kan anses som en veileder for tolkningen av ordlyden. 

                                                
7 Jf. Lov av 2.juli 1999 nr.64 om helsepersonell, lov av 20.juni 2014 nr.42 om behandling av helseopplysninger 

ved ytelse av helsehjelp, lov av 14.april 2000 nr.31 om behandling av personopplysninger, lov av 20.juni 2014 
nr.43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger, pasientjournalforskriften, direktiv 95/46/EF. 

8 Jf. Eckhoff (2001) s. 44. 
9 Jf. Eckhoff (2001) s. 65. 
10 Jf. Eckhoff (2001) s. 66.  
11 Jf. Eckhoff (2001) s. 68, 69. 
12 Jf. Eckhoff (2001) s. 67. 
13 Jf. Eckhoff (2001) s. 74. 
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Samtidig må det antas at formålet med en bestemmelse er i samsvar med lovgiverens inten-

sjon, og slik bidra til å skape en ensartet tolkning.14 Forarbeidene anses imidlertid ikke som 

ubetinget avgjørende ved tolkning av rekkevidden for bestemmelser.15  

I tillegg foreligger det flere rundskriv fra Helsedirektoratet som har betydning for hvordan be-

stemmelsene skal tolkes. Rundskrivene er av forholdsvis ny dato, og det vil derfor være natur-

lig å tillegge disse en viss vekt, i samsvar med forarbeidene.  

Det er også anvendt flere saker fra Statens Helsepersonellnemnd og domstolene. Praksis som 

er nevnt underveis vil bli tillagt vekt etter en totalvurdering av deres relevans i forhold til 

problemstilling, uttalelsene i avgjørelsen og sammenligne med andre kilder på området, samt 

avgjørelsens alder.   

 

Det foreligger internasjonal regulering på området som blir kort kommentert.  

Dersom det er flere utdrag fra samme referanse, vil selve kilden og referansen stå til slutt i 

sammenhengen. Dette er valgt fordi det vil få et rolig og ryddig uttrykk, sammenlignet med 

samme referanse bak flere setninger etter hverandre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
14 Jf. Eckhoff (2001) s. 70, 71, 74. 
15 Jf. Eckhoff (2001) s. 73. 
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1.2 Avgrensning 
Denne oppgaven skal i hovedsak omhandle reglene rundt innsyn i pasientjournal for 

samarbeidende personell knyttet opp mot grunnleggende hensyn og regler for personvern, 

samt uberettiget tilegnelse av opplysninger.  

 
Forsvarlighetskravet i hpl. § 4 blir kommentert i oppgaven. Det tilsvarende kravet til omsorgs-

full hjelp i hpl. § 4 vil ikke bli kommentert. Kravet knytter seg først og fremst til den med-

menneskelige atferden.16 Oppgaven omhandler innsynsretten og om dette er en fare for pasi-

entens personvern, og kravet om omsorgsfull hjelp vil ligge noe på siden av dette. Oppgaven 

er derfor avgrenset mot denne.  

 

Videre avgrenser jeg mot helsepersonells dokumentasjonsplikt. Dette er en plikt helseperso-

nell har til å dokumentere sin virksomhet.17 Plikten er hjemlet i helsepersonelloven kapittel 8. 

Dokumentasjonsplikten er et virkemiddel for å oppnå kravet til forsvarlighet i hpl. § 4.18 Dette 

kan forklares ved at helsepersonell noterer ned nødvendig og relevant informasjon.19 For at 

helsepersonell skal motta riktig informasjon om pasienten ved innsyn i journalen er det viktig 

at dokumentasjonsplikten blir praktisert på riktig måte. Det foreligger altså en sammenheng 

mellom innsyn i pasientjournal, dokumentasjonsplikt og forsvarlighet. Helsepersonellets do-

kumentasjonsplikt vil ikke bli kommentert ytterligere, og oppgaven er avgrenset mot denne.  

 

Det foreligger et overordnet krav om at journaler skal oppbevares og brukes på en betryg-

gende måte.20 Bruk av elektroniske løsninger i helsesektoren skal ivareta pasientens behov for 

konfidensiell behandling av personopplysninger og helsepersonells taushetsplikt, samt krav til 

kvalitet og tilgjengelighet.21 Det finnes mange ulike krav til sikkerhet innenfor IKT i helseve-

senet, og slike krav er ikke uten betydning for personvernet. Det avgrenses imidlertid mot 

                                                
16 Jf. Molven (2015) s.233 
17 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.112  
18 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-8 s.104. 
19 Dokumentasjonsplikten står også sentralt ved saker for domstolene, der det er aktuelt å klargjøre om det er gitt 

forsvarlig helsehjelp eller om dokumentasjonsplikten er brutt. Som et eksempel er avgjørelsen i Statens Hel-
sepersonellnemnd, HPN-2015-229, der det forelå mangelfull journalføring, og det var derfor ikke mulig å 
vurdere om det var gitt forsvarlig helsehjelp.  

20 Jf. NOU 1993: 33 s.155 Helsepersonells rettigheter og plikter utkast til lov med motiver, pasjournforskr. § 14 
med merknader. 

21 Jf. NOU 1993: 33 s.155. 
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dette grunnet oppgavens omfang.22 Det avgrenses også mot reglene om databehandlingsan-

svarlige og databehandlere, samt deres funksjoner og plikter.  

 

Sensitive personopplysninger på avveie er noe helsesektoren jobber for å unngå, og derfor står 

det sentralt hvordan nye teknologiske løsninger kan utvikles slik at personvernet blir ivaretatt. 

Begreper som ”innebygd personvern” og ”personvernøkende teknologi” har blitt utviklet som 

følge av dette.23 Moderne hjelpemidler og effektive måter å kommunisere på skal sikre tilliten 

til den offentlige helsetjenesten og pasientsikkerheten og integriteten skal ivaretas. Samtidig 

skal det legges til rette for samarbeid mellom helsepersonell.24 Hvordan den teknologiske 

utviklingen kan være personvernøkende vil holdes utenfor oppgaven grunnet oppgavens 

omfang.  

 

Den økende avhengigheten av elektroniske hjelpemidler og arbeidsverktøy, samt utvikling in-

nenfor teknologi og muligheter for databaserte løsninger har medført et behov for en lovregu-

lering om personellet som står ansvarlig for sikkerheten i registrene som behandler pasient-

opplysninger. Det fremgår av forarbeidene til helsepersonelloven at ved bruk av elektronisk 

informasjonsbehandling vil det være registrering og behandling av personopplysninger som 

annet personell enn helsepersonell kontrollerer.25 Derfor er det et unntak i hpl. § 25 som regu-

lerer personell som bistår med elektronisk bearbeiding av opplysninger. Hensikten har vært å 

pålegge edb-personellet en ”offentligrettslig sanksjonert taushetsplikt” gjennom personregis-

terl.§22.26 Til tross for at edb-personell har en sentral rolle knyttet opp mot pasientjournaler, 

er oppgaven avgrenset mot dette.  

 
 
 
 

                                                
22 Jf. Da helseregisterloven gjelder ”databehandling av helseopplysninger”, jf. NOU 2005: 1 God forskning – bedre 

helse s.81, er oppgaven også avgrenset mot denne. 
23 Jf. Tønseth, Stubø, Olsen & Ljostad (2016) s.49 
24 Jf. Meld.St. 11 (2012-2013) s.15. 
25 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.100. 
26 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.100. 
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2 Grunnleggende rettigheter. 
I det følgende kapitelet redegjøres det for grunnleggende rettigheter relatert til oppgavens 

tema, derunder retten til privatliv, krav til forsvarlig helsehjelp og Europarådets direktiv om 

personvern, kort presentert. Personverndirektivet er en del av EØS-avtalen og Norge er derfor 

rettslig forpliktet til å gjennomføre direktivet.27 Disse rettighetene anses som sentrale for å få 

en bedre forståelse for hvilke rettigheter og tanker som ligger til grunn, både for reglene om 

innsyn i pasientjournal og taushetsplikten.  

 

2.1 Retten til privatliv 
Retten til privatliv er nært knyttet til hensyn bak personvernet, ved at retten til privatliv beteg-

ner en rett til at alle skal vise respekt for individers private sfære rundt sine liv.  

Retten til respekt for privatlivet er nedfelt i flere ulike lover og konvensjoner. Den kanskje 

viktigste bestemmelsen er Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene 

og de grunnleggende friheter (heretter EMK) art. 8.28 EMK art. 8 er gjort til norsk lov, gjen-

nom inkorporering via menneskerettighetsloven fra 1999.29 Hovedformålet med bestemmel-

sen er å gi personer rett til å ”råde over seg og sitt, uten innblanding utenfra”.30 Menneskeret-

tighetene er ofte basert på en avveining mellom friheter og adgangen til å beskjære den aktu-

elle rettigheten. På den ene siden har individene en rettighet eller en frihet, og på den andre 

siden har myndighetene en viss mulighet til å beskjære denne.31 EMK art. 8 oppstiller rettig-

heten i første ledd, mens inngrepshjemmelen føler av annet ledd.32  

 

Høgberg og Høstmælingen mener det er vanskelig å presist definere retten til privatliv i det 

norske språket, noe som også følger av personopplysningslovens forarbeider.33 Likevel finnes 

det enkelte rettesnorer for hvilke forhold som omfattes av retten til respekt for privatlivet. Et 

forhold er ”personlig autonomi” som omfattes av retten til privatliv på ulike måter. Helse er et 

                                                
27 Jf. NOU 2005: 1 s. 81. Direktivet er gjennomført via personopplysningsloven, men vil likevel være av en viss 

rettskildemessig betydning.  
28 Jf. direktiv 59/46/EF. Direktivet henviser til ”the fundamental rights and freedoms” i bestemmelsens første ledd, 

noe som må tolkes som en generell henvisning til de grunnleggende menneskerettighetene og friheter i men-
neskerettighetskonvensjonen. 

29 Jf. lov av 21.mai 1999 nr.30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. 
30 Jf. Høgberg og Høstmælingen, (2010) s. 100. 
31 Jf. Høgberg og Høstmælingen (2010) s. 116 
32 Jf. Høstmælingen (2010) s. 216, 231. 
33 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999). 
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eksempel på hva som er omfattet av begrepet ”personlig autonomi”.34 Personregistre er også 

et forhold som omfattes av retten til respekt for privatlivet.35 Ohnstad argumenterer med at 

helseopplysninger angår privatlivet, slik at EMK art.8 vil anvendes, og behandling av helse-

opplysninger vil derfor være forbudt med mindre vilkårene for unntak er oppfylt.36 Ut ifra 

dette kan det konkluderes med at opplysninger om helseforhold er noe som i utgangspunktet 

omfattes av retten til privatliv og blir dermed beskyttet under EMK art.8.  

 
Det fremgår flere betingelser i art. 8 som må foreligge for at et unntak fra retten til privatliv 

skal anses som en lovlig innskrenkning i rettigheten. Det mest sentrale i denne sammen-

hengen er at dersom myndigheter vedtar innskrenkninger i retten til privatliv via lovgivning, 

og dette anses nødvendig i et demokratisk samfunn for å beskytte helse, vil det være legitimt. 

Å gi samarbeidende helsepersonell innsyn i pasientjournaler med hjemmel i hpl. § 25, kan 

vanskelig sees på som en ivaretakelse av retten til privatliv, og vil i utgangspunktet være en 

krenkelse av art.8. Derfor blir spørsmålet om samarbeidende personells tilgang på pasientjour-

naler er nødvendig i et demokratisk samfunn for å beskytte helse. Her kan det trekkes en pa-

rallell til kravet om forsvarlig helsehjelp i hpl. § 4.37 Kravet om forsvarlig helsehjelp vil bli 

ytterligere kommentert nedenfor i punkt 2.3. I enkelte situasjoner kan pasienter være alvorlig 

syke, og innsyn i pasientens journal vil kunne være helt nødvendig for å redde vedkommendes 

liv. Innsyn i pasientjournaler vil i slike tilfeller både være nødvendig for å oppfylle forsvarlig-

hetskravet, men også nødvendig i et demokratisk samfunn for å beskytte helse. Uansett kan 

innsyn være legitimt med grunnlag i nødrett ved fare for liv. 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Jf. Høgberg og Høstmælingen (2010) s. 104. 
35 Jf. Høgberg og Høstmælingen (2010) s.102, 114, Høstmælingen (2010) s. 222. 
36 Jf. Ohnstad (2011) s. 68. 
37 Jf. Krav om forsvarlighet er også hjemlet i sphl. § 2-2, hol. § 4-1.  
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2.2 EU´s personverndirektiv. 
En intensiv bruk av personopplysninger krever også en intensiv bruk av informasjonstekno-

logi.38 Det fremgår av forarbeidene til personopplysningsloven at dette innebærer en satsing 

på teknologien, informasjonstjenester og informasjonsbehandling. Herunder foreligger det 

også store forventninger til det økonomiske aspektet ved slik informasjonshandel, og hvordan 

det globale informasjonssamfunnet skal håndtere dette, samtidig som personvernet blir ivare-

tatt.39 

Den økonomiske betydningen av informasjon, også personopplysninger, utgjør en viktig 

ramme for personverndirektivet i EU.40 Målet for utviklingen av personverndirektivet var å 

skape en felles regulering innenfor EU for å tjene både personvernet og et globalt informa-

sjonssamfunn.41 

 

Direktivet har som formål å sikre fri utveksling av personopplysninger mellom medlemssta-

tene. Direktivets bestemmelser gjelder generelt ved behandling av personopplysninger når 

dette skjer helt eller delvis ved hjelp av elektronisk databehandling. Direktivet er også gjel-

dende ved manuell behandling av personopplysninger når opplysningene inngår eller skal 

inngå i et personregister, jf artikkel 3.42 Direktivet klargjør at retten til privatliv har en sentral 

rolle i debatten om personvern ved at det henvises til ”fundamental rights and freedoms” og 

”right to privacy” flere steder i fortalen og i selve direktivet.43 I utgangspunktet setter direkti-

vet forbud mot å behandle sensitive opplysninger, men åpner samtidig for å gjøre nærmere be-

stemte unntak.44 For eksempel kan sensitive opplysninger behandles dersom den opplysning-

ene angår, gir sitt samtykke, eller medlemsstatene kan på visse vilkår gjøre unntak fra forbu-

det dersom dette kan begrunnes i viktige samfunnsmessige interesser. Selv om det er sensitive 

personopplysninger i pasientjournaler, og dette i utgangspunktet omfattes av forbudet i art.8, 

kan det sies at det er av samfunnsmessig interesse å hindre sykdom og spredning. Pasientjour-

naler vil derfor være omfattet av personverndirektivet ved at unntaksbestemmelsen i art. 8 

                                                
38 Jf. NOU 1997: 19 s.29. 
39 Jf. NOU 1997: 19 s.29. 
40 Jf. direktiv 95/46/EF. 
41 Jf. NOU 1997: 19 s.29, Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s.14. 
42 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s.14. 
43 Jf. direktiv 95/46/EF fortalen punkt (2), (7) og art. 
44 Jf. direktiv 95/46/EF art.8. 
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punkt 2 anvendes.  

For å gjøre Europa klar for den digitale tidsalderen ble det enighet mellom Europarådet, kom-

misjonen og parlamentet 15.desember 2015 om en ny forordning som skal erstatte person-

verndirektivet.45 Forordningen vil bli implementert 25.mai 2018. Formålet med en ny regule-

ring er å forberede Europa på den digitale tidsalderen ved å etablere et moderne regelverk som 

vil harmonisere Europa i et felles reglement.46 Det er understreket i forordningens fortale at 

det er en teknologiuavhengig regulering, noe som vil være egnet til å ivareta personvernet. 

Samtidig vil en teknologiuavhengig forordning være effektiv for å tilpasse seg endringer in-

nenfor teknologi og muligheter.47 I forordningens fortale er det i likhet med nåværende direk-

tiv lagt vekt på de fundamentale rettighetene og frihetene.48 Det kan innfortolkes at retten til 

privatliv er omfattet av dette, da denne er nedfelt i EMK. I tillegg er det foretatt en presisering 

av personlig informasjon som gjelder helse i fortalen. Dette omfatter informasjon om helsetil-

standen knyttet til fortiden, nåtiden og fremtiden.49 Det er også innhentet en definisjon på per-

sonopplysninger som angår helse i forordningens art. 3 punkt (14).  

Den tilsvarende bestemmelsen for dagens art.8, er den nye forordningens art.10. Bestemmel-

sen er noe innsnevret sammenlignet med dagens art.8. En slik innsnevring vil imidlertid ikke 

utgjøre store forskjeller i denne sammenhengen da innsyn i pasientjournal vil være begrunnet 

i pasientens behov for å bli frisk fra sykdom, noe som vil være omfattet av de vitale interes-

sene.50 Forordningen er av interesse da den vil ta over for personverndirektivet og dets rolle i 

personvernspørsmål. Samtidig er den ikke satt i kraft per dags dato, og forordningen vil ikke 

bli ytterligere kommentert her.  

 

 

 

                                                
45 Jf. regulation (EU) 2016/679. 
46 Jf. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm per 24.11.2016. 
47 Jf. regulation (EU) 2016/679 fortalen punkt (18). 
48 Jf. regulation (EU) 2016/679 fortale punkt (2). 
49 Jf. regulation (EU) 2016/679 fortalen punk (24). 
50 Jf. regulation (EU) 2016/679 art.10 punkt b) ”to protect the vital interests of the data subject”. 
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2.3 Krav om forsvarlig helsehjelp. 
I det følgende skal jeg se nærmere på kravet til forsvarlig helsehjelp. Kravet står sentralt fordi 

det er den viktigste og mest grunnleggende plikten helsepersonellet har overfor pasienter.51  

 

Kravet om at helsepersonell skal gi forsvarlig helsehjelp er hjemlet i hpl. § 4. Det finnes ingen 

tilsvarende, lovfestet rettighet for pasienter til å motta forsvarlig hjelp, men indirekte kan be-

stemmelsen tolkes som en pasientrettighet.52 Dette kan begrunnes i at det er et krav i seg selv, 

jf. ordlyden ”skal”, og at det henvender seg til den helsehjelpen som pasienten skal motta. 

Kravet til forsvarlig helsehjelp kan sies å være sammenfallende med minstestandarden til hel-

sehjelp som Høyesterett la til grunn i fusadommen.53 Det følger av forarbeidene at forsvarlig-

hetskravet innebærer en minstestandard for all helsehjelp. Det forventes imidlertid at helsetje-

nesten og helsepersonell gjør mer enn hva denne minstestandarden tilsier. Det forventes med 

dette et høyt ambisjonsnivå i helsesektoren.54 Det kan være vanskelig å vite hvor minstestan-

darden ligger, og helsepersonell bør opptre innenfor en viss margin fra det som kan tenkes å 

være nedre grense.55 Ved å opptre med god margin fra minstestandarden kan helsepersonell 

vite med sikkerhet at handlingene som gjøres er innenfor det forsvarlige.  

Et forsvarlighetskrav er også hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven (heretter hol.) § 4-1 og 

spesialisthelsetjenesteloven (heretter sphl.) § 2-2.56 Slik har lovgiver sikret kravet om faglig 

forsvarlighet ved alle tjenester i helsesektoren. 

 

Samtidig er forsvarlighetskravet en rettslig standard som vil utvikle seg i takt med endrede 

samfunnsforhold.57 Dette gjelder kanskje særlig i forhold til elektronisk behandling av pasi-

entopplysninger og nye teknologiske løsninger for behandling av sensitive personopplys-

ninger innenfor helsesektoren. Hva som kunne oppfattes som uforsvarlig for en tid tilbake, 

                                                
51 Molven, 2015 s.227, NOU 2005: 1 s. 70. 
52 Jf. Molven, 2015 s.227. Et krav om forsvarlighet kan også innfortolkes i pbrl.§2-1 a og b.  
53 Jf. Rt.1990 s.874 s.888. 
54 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.37, Molven (2015) s.229. 
55 Jf. Molven (2015) s.229. 
56 Jf. Lov av 24.juni 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m, lov av 2.juli 1999 nr.61 om 

spesialisthelsetjenesten m.m. 
57 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.217, Befring & Ohnstad (2010) s.59, rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-8 

s.16, Molven (2015) s.227, 228. 
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kan anses som forsvarlig i dag med grunnlag i nye muligheter innenfor data, teknologi og sik-

kerhet. Forsvarlighetskravet er derfor en dynamisk størrelse.58 Det er også viktig å påpeke at 

kravet er knyttet til hva som vanligvis kan forventes i de ulike situasjonene som helseperso-

nell kommer ut for i løpet av en arbeidsdag.59 Dersom det for eksempel skjer noe uventet, 

hvor det foreligger kritikkverdige forhold knyttet opp i mot håndtering av personvernet til pa-

sienter, vil det ikke stilles like høye krav ved en slik uventet situasjon, som ved en dagligdags 

situasjon hvor helsepersonellet bør opptre med stor sikkerhet. Dette kan begrunnes med at 

helsepersonell er mennesker som kan gjøre feil, bli stresset og vurdere galt, og andre rimelig-

hetshensyn. Det må derfor foretas en helhetsvurdering av situasjonen, hvor naturlige og prak-

tiske handlingsalternativer vurderes.  

Det kan utvikle seg til et problem dersom helsepersonell ikke har tilstrekkelig informasjon om 

pasienten. Mangel på tilstrekkelig  informasjon kan følge av mistillit til helsepersonell grunnet 

tidligere episoder knyttet opp i mot innsyn i pasientjournal og personvern. Som et eksempel 

på hvor sentral tilliten mellom pasient og helsepersonell står, kan nevnes situasjonen mellom 

fastlege og pasient. En pasient er antageligvis mindre villig til å gi bort sensitiv informasjon 

angående sin helse ved en konsultasjon, hvis det oppdages tillitsbrudd i form av snoking eller 

utgivelse av pasientinformasjon fra journalen uten rettmessig grunn. Ved at pasienten ikke gir 

all informasjon, kan det være vanskelig å oppfylle kravet om å gi forsvarlig helsehjelp i hpl. § 

4. Dersom pasienten føler at opplysningene som gis til helsepersonell blir behandlet 

konfidensielt, vil frykten for uønsket informasjonsflyt kunne reduseres. Eksempelet viser hvor 

avhengig helsepersonell er av det grunnleggende tillitsforholdet mellom pasient og 

helsepersonell. Samtidig viser eksempelet også at det er en sammenheng mellom pasientens 

følelse av at privatlivet blir respektert av helsepersonell, tilliten og å gi forsvarlig helsehjelp. 

Dersom pasienten ikke føler at personvernet og pasientopplysningene blir tilstrekkelig 

ivaretatt, vil dette utfordre helsepersonellets mulighet til å gi forsvarlig helsehjelp.  

 

Kjernen i forsvarlighetskravet er den gode, og helst den optimale praksisen.60 I litteraturen ble 

det diskutert om det skulle lages én standard for hver type helsehjelp som kan gis. Å operere 

med en standard for hver type helsehjelp hadde krevd store mengder ressurser og tid. Dette 

kan delvis begrunne hvorfor det opereres med en forsvarlighetsstandard. Ofte må en konkret 

                                                
58 Jf. Molven (2015) s.232. 
59 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s.59. 
60 Jf. Molven (2015) s.228, 229 
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helhetsvurdering gjøres i det enkelte tilfellet for å finne den beste behandlingen for pasien-

ten.61 Situasjonene som helsepersonell møter kan også være svært variert. Da vil det være ut-

fordrende å ha en standard å forholde seg til. Det kan også være utfordrende å utarbeide en 

standard for hva forsvarlig helsehjelp kjennetegner, når det er et variert arbeid.  

 

Det kan være utfordrende å skulle gi forsvarlig helsehjelp, og samtidig opprettholde 

taushetsplikten for helsepersonell. Med dette menes at å gi forsvarlig helsehjelp vil i enkelte 

tilfeller være å la personvernet og taushetsplikten vike, og dermed tillate samarbeidende 

helsepersonell å få tilgang på personopplysninger, begrunnet i kravet om forsvarlig helsehjelp. 

Det kan for eksempel tenkes en situasjon hvor legen er i tvil om pasientens helsetilstand, og 

derfor ønsker å diskutere dette med annet helsepersonell. Pasienten er kanskje såpass syk at 

det ikke er mulig å få et uttrykkelig samtykke hentet ut fra vedkommende. Det kan også 

tenkes at tilstanden er så kritisk at legen ikke vil ta seg tid til å innhente samtykke fra 

pasienten. Her vil det kunne gjøres et unntak fra taushetsplikten for helsepersonell, og la 

personvernet vike til fordel for helsehjelpen som gis. Ved å rådføre seg med annet 

helsepersonell vil legen kunne gi pasienten en forsvarlig helsehjelp, og få nye innspill og 

synspunkter på aktuell behandling. Eksempelet viser behovet for et lovfestet unntak fra 

taushetsplikten i helsepersonelloven, som for eksempel hpl. § 25.  

 

Det er ikke et mellomstadium mellom det forsvarlige og det uforsvarlige.62 Men det forsvar-

lige kan likevel avvike fra det som regnes som god praksis, og samtidig være innenfor den ju-

ridisk sett forsvarlige helsehjelpen.63 I rundskrivet fra Helsedirektoratet sies det at ”det sent-

rale i kravet om forsvarlighet er hvordan helsepersonellet burde ha opptrådt i situasjonen på 

bakgrunn av egne kvalifikasjoner, ikke hvordan helsepersonellet burde opptrådt i en ideell si-

tuasjon”.64 Dette følger også av forarbeidene til helsepersonelloven.65 Dette understreker at 

det ikke er en ideell situasjon det fokuseres på ved kravet om forsvarlighet, men heller en vur-

dering av situasjonen knyttet opp i mot helsepersonellets kvalifikasjoner. Det fremgår av ord-

lyden i hpl. § 4 at kvalifikasjoner og handlingsalternativer i den konkrete situasjonen kan ha 

                                                
61 Jf. Molven (2015) s.228 
62 Jf. Molven (2015) s.230 
63 Jf. Molven (2015) s.250 
64 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-8, s.17. 
65 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.217. 
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betydning i forsvarlighetsvurderingen. Forarbeidene presiserer ”kvalifikasjoner” til å gjelde 

både formelle og reelle kvalifikasjoner, som utdannelse, erfaring og tilleggsutdanning.66 For-

svarlighetskravet innebærer ”en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen. Begrepets innhold varierer derfor med 

faglig utvikling, verdioppfatninger og lignende.”67 Ut ifra dette kan det sies at det er situasjo-

nen som dukker opp i det daglige arbeidet, og om helsepersonellet gjør forsvarlige vurde-

ringer ut ifra denne situasjonen og sine kvalifikasjoner, som står sentralt når det gjelder om 

kravet i hpl. § 4 er oppfylt.  

 

I forarbeidene og i rundskrivet gjøres det en avgrensning mot de situasjonene som helseperso-

nellet selv ikke har noen kontroll over, hvor de særlig nevner systemsvikt som et eksempel.68 

For eksempel kan det tenkes at behandlende personell leser rettmessig i en elektronisk pasi-

entjournal, og datasystemet henger seg opp. Når systemsvikten er forbi, og alt fungerer nor-

malt igjen, kan ikke det behandlende helsepersonell kritiseres fordi pasientjournalen ble lig-

gende åpen på datamaskinen som en følge av systemsvikten, og ble lest av annet personell. 

Det helsepersonellet i så fall kan kritiseres for, er dersom vedkommende har gått i fra datama-

skinen med en åpen pasientjournal på skjermen. Dersom helsepersonellet må forlate datama-

skinen med systemsvikt til fordel for å gi helsehjelp til pasienter, må dette kunne anses som 

greit. Dette begrunnes i at det er helsepersonellets oppgave å gi helsehjelp, og i en slik situa-

sjon må pasientens personvern vike for at helsepersonellet gir helsehjelp. 

I det følgende vil det utdypes nærmere hva som menes med elektronisk pasientjournal, dens 

innhold og viktigheten av at lovgivningen står i samsvar med praktiseringen. 

 

 

 

 

                                                
66 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.217, rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-8 s.17 
67 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-8 s.17 
68 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.217, rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-8 s.17. 
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3 Elektronisk pasientjournal. 
I dag anses pasienten som en viktig deltaker i å ivareta egen helse. Det har stått sentralt ved 

utarbeidelsen av digitale tjenester. Slik kan pasienten lett få tilgang på informasjon om seg 

selv.69 Dette er også med på å ivareta interessen i diskresjon i forbindelse med personvernet. 

Ved at helseinformasjon om en selv er lett tilgjengelig, vil pasienten kunne oppleve det som 

en økt kontroll over egne sensitive personopplysninger. 

 

Et eksempel som kan nevnes er nasjonal kjernejournal. De siste årene er det kommet en ny 

nasjonal, elektronisk løsning for særlig viktige helseopplysninger. Dette kalles nasjonal kjer-

nejournal. Lovhjemmelen fremgår av pasjournl. § 13. I tillegg er det vedtatt en forskrift om 

nasjonal kjernejournal.70  I kjernejournalen er det begrenset informasjon som anses relevant 

for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Informasjon i kjernejournalen kan for eksempel være 

tidligere alvorlige og sjeldne sykdommer og allergier. Det kan også være tidligere innleggel-

ser, helseinstitusjoner pasienten er blitt behandlet ved og utskrevne resepter. Slik informasjon 

er viktig for at helsepersonell skal kunne gi forsvarlig helsehjelp etter hpl. § 4. Det fremgår 

dessuten at formålet med kjernejournal er å øke pasientsikkerheten ved å gi tilgang til infor-

masjon om pasienten.71 Det kan med grunnlag i dette sies at det foreligger en sammenheng 

mellom formålet bak kjernejournalen og kravet om forsvarlig helsehjelp i hpl. § 4. Pasienten 

er gitt en mulighet via nettsiden www.helsenorge.no til å selv registrere helseinformasjon og 

derfor inneha en viss kontroll over opplysninger og hvem som får tilgang. Dette kan sies å 

ivareta personvernet og interessen i diskresjon hos pasienten som nevnt over. På nettsiden får 

hvert individ i Norge tilgang på sin egen personlige kjernejournal, hvor vedkommende har 

mulighet til å legge til sykdommer, men også å redigere innstillinger for helsepersonells inn-

syn i kjernejournal. Tilgangen til kjernejournalen kan begrenses til hele eller deler av journa-

len, og enkeltpersoner kan blokkeres fra å få tilgang til kjernejournalen. Dette bidrar også til å 

gi pasienten kontroll, og løsningen kan bidra til et styrket personvern ved at pasienten selv har 

mulighet til å blokkere enkeltpersoner. En forutsetning er imidlertid at informasjonen om 

hvordan kjernejournalen fungerer spres til pasientene og at pasienter har riktig forståelse for i 

hvilke tilfeller kjernejournalen vil bli åpnet og brukt. Det er uansett viktig å understreke at en 

                                                
69 Jf. Meld. St.11 (2012-2013) s.15. 
70 Jf. Forskrift 31.mai 2013 nr.563 om nasjonal kjernejournal. 
71 Jf. kjernejournforskr. § 1. 
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kjernejournal ikke består av samme informasjon som en pasientjournal. Kjernejournalen om-

fatter den viktigste informasjonen om pasienten. Det kan antas at pasienten anser det som be-

tydningsfullt at helsepersonell får tilgang på dette ved akutt sykdom, begrunnet i et antatt 

ønske om å bli frisk. Derfor foreligger det færre betenkeligheter i forhold til personvern og 

eventuelt innsyn i nasjonal kjernejournal, enn for eksempel innsyn i en pasientjournal ved et 

sykehus. I en pasientjournal foreligger det en større mengde sensitiv informasjon som pasien-

ten gjerne vil at færrest mulig skal få tilgang på. Pasienten skal innenfor visse rammer kunne 

styre informasjonen om seg selv, hva den brukes til og hvem som får tilgang.72 En mulighet 

for pasienten til å eventuelt blokkere helsepersonell i pasientjournalen som vedkommende 

ikke ønsker skal ha tilgang på pasientjournalen kunne bidratt til å øke personvernet. På den 

annen side ville det ikke være forenlig med kravet om forsvarlig helsehjelp å blokkere ut hel-

sepersonell fra en pasientjournal, for deretter at det blokkerte helsepersonellet skulle gitt pasi-

enten helsehjelp. En forutsetning ville vært at det forelå ressurser til å la pasienten velge ut 

helsepersonell ved en institusjon som ikke kunne behandle vedkommende. Dette kunne for 

eksempel vært ved et sykehus hvor en innlagt pasient hadde blokkert en ansatt fra å få tilgang 

på pasientjournalen, og hvor annet helsepersonell måtte gitt pasienten helsehjelp. Dette hadde 

krevd store mengder ressurser og det kan stilles spørsmål om det hadde vært gjennomførbart i 

praksis. 

 

3.1 Hva er en pasientjournal? 
For å få en bredere forståelse av begrepet pasientjournal, og hvilken informasjon helseperso-

nell får tilgang på med hjemmel i hpl.§25, anses det som sentralt å se nærmere på hva en pasi-

entjournal omfatter og hvilke funksjoner den har.  

 

Pasientjournalen er for det første en samlebetegnelse på det som tidligere ble kalt legejournal, 

sykepleiejournal m.m. Det fremgår av forarbeidene til helsepersonelloven hvor det også sies 

at ” Med journal forstås de systematiske nedtegnelser som gjøres om den enkelte pasients til-

stand, diagnose, iverksatte behandlingstiltak, reaksjoner på behandlingen m.m. Også doku-

mentasjon som røntgenbilder, prøvesvar m.m regnes som del av journalen.”73 Ved at journa-

len er elektronisk vil det si at disse nedtegnelsene gjøres via elektroniske hjelpemidler. Målet 

                                                
72 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.85. 
73 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.112. 
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med endringen fra systemet med en egen legejournal, tannlegejournal og sykepleiejournal, var 

å flytte fokuset fra hvem behandleren var, og over til pasientens behov.74 En felles journal vil 

også legge bedre til rette for et eventuelt samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og instanser.  

Pasientjournalen er også et hjelpemiddel som helsepersonell bruker for å notere ned informa-

sjon om pasienten. Det gjelder informasjon fra utredning, diagnostisering, behandling og an-

nen informasjon underveis.75 Mengden informasjon som er dokumentert kan variere, dette av-

henger blant annet av pasientens sykehistorikk.  

Journalen er for det tredje et hjelpemiddel for å oppfylle kravet om forsvarlig helsehjelp. Pasi-

entjournalen skal ”bidra til at pasientbehandlingen skjer på et tilstrekkelig faglig, fundert 

grunnlag.”76 At pasientbehandlingen er gjennomført på et faglig, fundert grunnlag tilsier at 

forsvarlighetskravet i helsepersonelloven er oppfylt, men dette er ikke en selvfølge. 

 I tillegg fremgår det av forarbeidene til pasientjournalloven at det er avgjørende for å kunne gi 

god helsehjelp at det foreligger riktige og oppdaterte helseopplysninger som er tilgjengelige for 

rett person til rett tid.77 Sammenhengen mellom å gi forsvarlig helsehjelp og hvilken informa-

sjon som er tilgjengelig for hvilken person er tydelig ut fra forarbeidene til pasientjournalloven.  

 

Det forutsettes at helsepersonell må gis tilgang til pasientjournaler for å kunne gjøre riktige 

vurderinger om helsehjelpen som skal gis, og dermed for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. 

Dette kan gjelde både den direkte behandleren og samarbeidende personell. Det foreligger 

med andre ord en klar sammenheng mellom pasientjournalens funksjon som et hjelpemiddel 

for helsepersonell og kravet om forsvarlig helsehjelp. Informasjonen som hentes ut fra en pa-

sientjournal kan være avgjørende for at kravet om forsvarlig helsehjelp er oppfylt. Som et ek-

sempel kan det nevnes at det neppe vil anses som forsvarlig at en sykepleier vurderer behand-

ling av en helt ukjent og kanskje svært syk pasient, uten å få tilgang på viktige helseopplys-

ninger i pasientjournalen. Se nedenfor om innholdet i pasientjournaler i punkt 3.2. 

 

                                                
74 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s.279, Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.120. 
75 Jf. Pasjournforskr. §8, Befring & Ohnstad (2010) s.303. 
76 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s.293. 
77 Jf. Prop. 72 L (2013 – 2014) Pasientjournalloven og helseregisterloven s.21. 
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For det fjerde er pasientjournalen et arbeidsverktøy.78 Den kan bidra til å gjøre arbeidsdagen 

og kommunikasjonen mellom helsepersonell bedre og mer effektiv. Journalen som et arbeids-

verktøy henger sammen med at journalen er et hjelpemiddel for å oppfylle kravet om forsvar-

lig helsehjelp. Ved at samarbeidende helsepersonell får tilgang på pasientjournaler etter hpl. § 

25, vil helsepersonell av betydning for pasientens helsehjelp, ha den nødvendige informasjo-

nen for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.  

 

Det følger av forarbeidene til helsepersonelloven at en pasientjournal i alle tilfelle er et per-

sonregister i den forstand at den også går under helseregisterlovens bestemmelser.79 Frem til 

nylig var helseregisterlovens bestemmelser gjeldende for pasientjournaler. I 2014 ble det ved-

tatt en egen lov om pasientjournaler, og det er denne loven som regulerer spørsmål knyttet til 

pasientjournaler. Det ble uttalt i forarbeidene til helseregisterloven at et helseregister bør være 

av stor nytteverdi, og dette bør veie opp for en eventuell risiko for personvernet.80 Et helsere-

gister vil på mange måter kunne virke inngripende i et individs privatliv. Dette kan begrunnes 

ved at det lagres helseinformasjon om pasienter i en felles enhet. Denne inngripende funksjo-

nen vil ikke endre seg, selv om pasientjournalloven har blitt vedtatt. Derfor kan det antas at 

uttalelsen fra forarbeidene til helseregisterloven fortsatt er aktuell for pasientjournaler, selv 

om helseregisterlovens forarbeider har mistet sin direkte relevans til pasientjournaler. Det an-

ses som en relativt logisk tankegang at et helseregister med spørsmål knyttet opp i mot per-

sonvernet, må ha større nytteverdi enn risikoen personvernet møter ved et slikt register. Nytte-

verdien til et system for elektronisk pasientjournal er stor. Det gjør hverdagen til helseperso-

nell langt mer effektiv, pasienter slipper å repetere informasjon de allerede har fortalt til helse-

personell og det er et effektivt middel for dokumentasjon av helsehjelpen som blir gitt.81  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.112. 
79 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.85. 
80 Jf. Meld. St.11 (2012-2013) s.43. 
81 Jf. hpl. §§ 4, 39. 



19 
 

 

3.2 Innholdet i en pasientjournal. 
For å kunne forstå sammenhengen mellom innsyn i pasientjournal og personvernrettslige be-

traktninger bedre, anses det som sentralt å ha forståelse for hva en pasientjournal kan inne-

holde. Informasjonen samarbeidende helsepersonell får tilgang på er informasjon som er hen-

tet direkte ut fra journalen.  

 

Det foreligger ulike krav både til journalens innhold og hvilke opplysninger som skal doku-

menteres.82 Det følger av denne bestemmelsen at journalen ”skal inneholde relevante og nød-

vendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen”. I tillegg skal journalen inneholde nød-

vendige opplysninger som trengs for å oppfylle opplysningsplikt og meldeplikt.83 Hva som 

menes med ”relevante og nødvendige opplysninger om pasienten” er nærmere definert i et 

Rundskriv hvor det sies at ” «Relevante og nødvendige opplysninger» er for det første de opp-

lysningene som helsepersonellet må ha tilgjengelig i den aktuelle situasjonen for å kunne gi 

helsehjelp. Det er videre opplysninger det kan bli aktuelt å hente frem i forbindelse med hel-

sehjelp som ytes på et senere tidspunkt. Journalopplysningene skal også bidra til å dokumen-

tere at man som helsepersonell har handlet i samsvar med forsvarlighetskravet og andre lov-

pålagte krav.”.84 Formålet bak dokumentasjonsplikten tilsier også at journalen skal omfatte 

informasjon som vil være av betydning ved senere behandling.85 Ut i fra dette kan det sies at 

det må gjøres en konkret helhetsvurdering av opplysningen som eventuelt skal dokumenteres i 

journalen. Dette er det støtte for i litteraturen.86  I tillegg kan det innfortolkes en sammenheng 

mellom kravet om ”relevante og nødvendige opplysninger” og kravet om å gi forsvarlig helse-

hjelp.87 Ved at helsepersonell mottar opplysninger som kan anses å være relevante og nødven-

dige, er det mulig å oppfylle forsvarlighetskravet i blant annet hpl. § 4. Dette kan sies å være 

en ekstra sikkerhet for pasienten ved at det på den ene siden kun er de relevante og nødven-

dige opplysningene som skal lagres i pasientjournalen. Dette bidrar til at pasienten føler at 

                                                
82 Jf. hpl. § 40. 
83 Jf. hpl. § 40, første ledd. 
84 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-8 s.104. 
85 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s.305. 
86 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s.305. 
87 Jf. hpl. §§ 4, 40. 
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vedkommende har et privatliv, og har kontroll over opplysninger. På den annen side kan ”re-

levante og nødvendige” opplysninger være en stor mengde informasjon som anses å fylle 

kriteriene for å bli omfattet av pasientjournalen.  

 

Det er listet opp flere ulike typer informasjon som kan være dokumentert i journalen i pasient-

journalforskriften §8.88 Bestemmelsen er omfattende med stor bredde i hvilken type informa-

sjon som skal dokumenteres. Bestemmelsen er hovedsakelig delt inn i 21 undergrupper av in-

formasjon. Eksempler på informasjon er identifiserbar informasjon om pasienten, samtykke-

kompetanse, hvordan helsehjelp som er gitt, bakgrunnen for helsehjelpen med sykehistorie, 

samt diagnose. Det vil variere hvilke typer opplysninger som er relevante fra pasient til pasi-

ent. Opplysninger som ikke går inn under pasientjournalforskriftens §8, første ledd, punkt a – 

u, men opplysninger som helsepersonellet likevel anser som relevante og nødvendige, vil også 

kunne være omfattet av journalen.89  

Med grunnlag i at pasientjournalen kan omfatte store mengder opplysninger om pasienten, og 

kan inneholde sensitive personopplysninger, er det viktig at opplysningene blir behandlet med 

respekt for personene informasjonen omhandler, og at det er utarbeidet god sikkerhet rundt 

datasystemene som håndterer opplysningene. Det står også særlig sentralt at bestemmelsen 

om taushetsplikt blir respektert og fulgt, samt at unntak fra den profesjonsbestemte taushets-

plikten blir praktisert innenfor sine rammer.  

3.3 Sensitive personopplysninger og informasjonsflyt. 
I en pasientjournal er det som nevnt samlet mange personopplysninger om pasienten, og en 

god del av opplysningene er av sensitiv karakter. Å gi samarbeidende personell innsyn i pasi-

entjournaler vil i seg selv kunne virke inngripende i pasientens rett til privatliv. Når opplys-

ningene personellet får tilgang på er sensitive i tillegg, vil denne inngripende funksjonen for-

sterkes. På den annen side vil det som tidligere nevnt være forsvarlig i henhold til forsvarlig-

hetskravet i hpl. § 4.  

 

Det finnes en legaldefinisjon av begrepet ”sensitive personopplysninger” i persoppll. § 2 nr.8. 

Det følger av bestemmelsens bokstav c at helseforhold omfattes av definisjonen. Det kan stil-

les spørsmål ved om definisjonen bidrar til å gi en dypere forståelse av selve begrepet ”sensi-

                                                
88 Jf. pasjournforskr. §8. 
89 Jf. pasjournforskr. §8(3) 
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tive personopplysninger”. Det ser umiddelbart ut som en oppramsing av hvilke typer opplys-

ninger som omfattes, og ikke hva som er selve kjernen i en sensitiv personopplysning. I forar-

beidene og litteraturen foreligger det flere definisjoner av selve begrepet. Med sensitive per-

sonopplysninger menes ”opplysninger som vil kunne gjøre pasientene ille berørt om de blir 

kjent for andre”.90 Forarbeidene til personopplysningsloven mener sensitive personopplys-

ninger er en ”fellesbetegnelse for særlig følsomme opplysninger som har et særskilt vern.”91 

Disse definisjonene går mer i dybden på selve begrepet, og bidrar derfor til en bredere forstå-

else. Det kan sies at sensitive personopplysninger er informasjon som står i en pasientjournal, 

hvor pasienten kan ha synspunkter på hvem som får tilgang til disse.  

 

Datasystemer som håndterer pasientenes personopplysninger og kommunikasjonen mellom 

helsepersonell forandres over tid. Det utvikles nye teknologiske løsninger innenfor IKT, og 

behovet for effektivitet, og dermed behov for nye og bedre datasystemer, øker. Slik kan sensi-

tive personopplysninger bli behandlet på helt andre måter i dag, enn hva som tidligere har 

vært vanlig. Det har skjedd, og vil fortsette å skje, store endringer innenfor måter vi kommu-

niserer på via teknologi. Nye og effektive teknologiske løsninger kan ses på som en fare for 

personvernet og sensitive personopplysninger i en pasientjournal. Dette fordi det foreligger 

større muligheter for å spre informasjon.92 Det kan sies å være en gjennomgående frykt i hel-

sevesenet for informasjonsflyt som ikke ivaretar personvernet på en tilfredsstillende måte. 

Taushetsplikten skal hindre at befolkningen unnlater å oppsøke helsetjenester ved behov på 

grunn av frykt for informasjonsflyt.93 Det foreligger altså en sammenheng mellom utviklingen 

av reglene om dokumentasjonsplikt og taushetsplikt, samt regler rundt sikkerhet og IKT in-

nenfor helsesektoren. Et eksempel på slike regler er Normen for informasjonssikkerhet i 

helse- og omsorgstjenesten. Normen er utarbeidet av Direktoratet for E-helse, og skal bidra til 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet og er ment som et hjelpemiddel i virksomheter.94  

 

På grunn av omfattende bruk og tilgang på sensitive personopplysninger i helsesektoren er det 

viktig at det foreligger en forsvarlig bruk av pasientens personopplysninger. Med forsvarlig 

                                                
90 Jf. Molven (2015) s.309. 
91 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s.28. 
92 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s.200. 
93 Jf. rundskriv fra helsedirektoratet IS-2012-8 s.58, Molven (2015) s.310. 
94 Jf. Norm for informasjonssikkerhet, forord. 
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bruk av pasientinformasjon mener jeg ”forsvarlig lagring, bruk og utlevering av opplys-

ninger.”95 Ved en slik forsvarlig bruk kan ny teknologi sees på som en styrke ved helsevese-

net, fremfor en trussel mot personvernet. Samtidig er det påpekt i forarbeider at det fort kan 

gis inntrykk av at dagens, moderne teknologi utelukkende er en trussel for personvernet, men 

at dette ikke er korrekt.96 Departementet støtter seg til Datatilsynets oppfatning om at den tek-

nologiske utviklingen verken er negativ eller positiv for personvernet, og at anvendelsen av 

teknologien legger premissene for om personvernet kan ansees styrket eller svekket.97 Dette 

kan jeg si meg enig i. Det er ikke nødvendigvis selve utviklingen innenfor teknologiske mu-

ligheter, men hvordan de nye mulighetene blir anvendt i praksis som er avgjørende for om 

personvernet er styrket eller svekket. Men at ny teknologi sees på som en styrke, kan fort ut-

vikle seg til å bli sett som en trussel dersom det skjer episoder med uønsket informasjons-

spredning til personell som ikke har grunnlag for å få tilgang på opplysningene. Derfor står 

det sentralt å utarbeide klare rammer for hvordan sensitiv informasjon fra velferdsteknologi 

skal anvendes i praksis.98  

 

4 Profesjonsbestemt taushetsplikt. 
For å få en bredere forståelse av på hvilken måte personvernet er ivaretatt i helsesektoren, an-

ses det som sentralt å gjøre rede for taushetsplikten og dens omfang.99 Taushetsplikten vil iva-

reta personvernet ved at helsepersonell ikke sprer pasientinformasjon. Dette bidrar til å ivareta 

retten til privatliv i EMK art. 8.100 Taushetsplikten fungerer også som en sikkerhet for pasien-

ten ved at informasjon ikke brukes til annet enn den er gitt for.101 På den annen side er det be-

hov for å gjøre unntak fra taushetsplikten for å oppfylle kravet om å gi forsvarlig helse-

hjelp.102 Å gjøre unntak fra taushetsplikten vil blant annet være å gi samarbeidende helseper-

sonell innsyn i pasientjournaler.103 Forsvarlighetskravet vil kunne oppfylles, ved at samarbei-

dende personell får tilgang på informasjon de behøver for å gi forsvarlig helsehjelp.  

                                                
95 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s.202. 
96 Jf. NOU 1997: 19 s.29. 
97 Jf. NOU 1997: 19 s.29, Datatilsynets årsmelding 1995 s.26. Uttalelsene vil bli tillagt mindre vekt, på grunn av 

deres rettskildemessige betydning. Men de er likevel relevante, og av en viss vekt.  
98 Jf. Datatilsynets årsmelding 2015 s.44. 
99 Jf. hpl. § 21. 
100 Se oppgavens punkt 2.1.  
101 Jf. Ohnstad (2003) s. 23. 
102 Jf. hpl. § 4.  
103 Jf. hpl. § 25.  
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Taushetsplikt er plikt til å holde informasjon for seg selv og plikt til å unngå spredning av in-

formasjonen til andre. Dette gjelder både informasjon som er mottatt av helsepersonell, eller 

som en er blitt kjent med på andre måter i yrkesutøvelsen.104 Dette kan for eksempel være en 

lege som har behandlet en pasient for en sykdom. Denne informasjonen vil i utgangspunktet 

være taushetsbelagt, og legen må holde informasjonen for seg selv. Det er ingen legaldefini-

sjon på taushetsplikt, men betydningen av ordet fremgår ganske klart ut fra en naturlig språk-

lig forståelse av ordlyden i bestemmelsen.  

 

Ytringsfriheten trekkes langt tilbake i tid, og er i Norge vernet gjennom Grl. § 100.105 Ut-

gangspunktet om ytringsfrihet og at et hvert menneske har frihet til å velge selv hva en skal 

ytre seg om, er innskrenket ved at blant annet helsepersonell må overholde taushetsplikten.106 

Taushetsplikten fungerer som en ”lovmessig innskrenkning i ytringsfriheten og offentlighets-

prinsippet.”107 På den andre siden av taushetsplikten står pasientens rett til vern mot spredning 

av opplysninger, jf. pbrl. §3-6. Her foreligger det altså en dobbel sikring via lovgivningen, 

noe som gir en indikasjon på hvor betydningsfullt personvernet og retten til privatliv er i hel-

sesektoren. Langt på vei vil taushetsplikten og pasientens rett til vern mot spredning av opp-

lysninger være sammenfallende. Hvorvidt pasientrettigheten strekker lenger enn helseperso-

nellets taushetsplikt vil ikke bli ytterligere behandlet.  

 

For å kunne ivareta personvernet på best mulig måte er systemet avhengig av at regelverket 

blir praktisert riktig, og at pasientenes rettigheter blir ivaretatt. Derfor vil hovedfokuset i frem-

stillingen nedenfor ligge innenfor lovgivningen for helsepersonell. I det følgende vil jeg gå 

nærmere inn på hensynene bak taushetsplikten, sensitive personopplysninger og hovedregelen 

om taushetsplikt for helsepersonell.  

 

 

 

 

 

                                                
104 Jf. Ohnstad (2003) s.23. 
105 Jf. Grl. § 100, og EMK art. 10, Høstmælingen (2010) s. 249. 
106 Jf. hpl. § 21. 
107 Jf. Ohnstad (2003) s.23, Befring & Ohnstad (2010) s.202. 
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4.1 Hensyn bak reglene om taushetsplikt. 
Formålet med reglene om taushetsplikt er ”å verne om pasientens integritet, sikre befolk-

ningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten og sikre kvalitet i helse- og om-

sorgstjenesten”.108 Dette formålet står i en klar sammenheng med pasienters rett til privat-

liv.109 Å verne om individenes integritet fremgår også som et viktig hensyn bak taushetsplik-

ten i litteraturen.110 Pasienter har ofte et ønske om å ha kontroll over opplysninger om seg 

selv, særlig de som kan betegnes som sensitive. I følge forarbeidene til personopplysningslo-

ven, trekkes det en privatsfære rundt disse opplysningene, som en må ha en legitim grunn for 

å overskride. Taushetsplikten kan også delvis begrunnes ut i fra denne privatsfæren.111  

 

Taushetsplikten er for det andre begrunnet i tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell, 

og ønsket om å gi best mulig behandling.112 Reglene om taushetsplikt skal hjelpe helseperso-

nell til en ”forsvarlig og rasjonell forvaltning av pasientopplysninger”.113 Et formål bak taus-

hetsplikten er at befolkningen skal oppsøke helseinstitusjoner ved behov, uavhengig av livssi-

tuasjonen.114  Som et eksempel kan nevnes en person som oppholder seg ulovlig i Norge. Per-

sonen skal ikke unngå å oppsøke helsehjelp ved behov på grunn av frykt for reaksjoner og 

sanksjoner. Det kan også tenkes situasjoner hvor det vil være i samfunnets interesse at syk-

dommen blir behandlet av helsepersonell, som for eksempel ved smittsomme sykdommer.115 

Da er helsevesenet igjen avhengig av befolkningens tillit for at personer skal motta behand-

ling. Ved at helsepersonell respekterer og ivaretar reglene om taushetsplikt på en god måte, 

vil befolkningen oppleve tillit til helsetjenesten.116 Slik vil pasientene føle at det enkeltes inte-

gritet blir ivaretatt, og vil dermed oppsøke helsesektoren ved behov.117 Som nevnt kan opplys-

ningene som gis være svært viktige i et behandlingsforløp, og kan også være avgjørende for å 

                                                
108 Jf. rundskriv fra helsedirektoratet IS-2012-8 s.58. 
109 Jf. EMK art.8, se punkt 2.1. 
110 Jf. Ohnstad (2011) s.82. 
111 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s.20, NOU 1997: 19 s.22 og 23. En privat sfære er også trukket frem som del av 

forklaring på begrepet ”personvern” i Ohnstad (2011) s.33.  
112 Jf. NOU 1993: 33 s.125, Ohnstad (2003) s.33. 
113 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s.199. 
114 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-8 s. 58, Molven (2015) s. 310. 
115 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.84. 
116 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s.199. 
117 Jf. Ohnstad (2011) s.82,83. 
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gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikten medfører at pasienter gir tilstrekkelig informasjon. 

Taushetsplikten kan dermed bidra til en åpenhet mellom pasient og helsepersonell.118 Det fo-

religger altså er klar sammenheng mellom kravet til forsvarlig helsehjelp, tillit, reglene om 

taushetsplikt og personvernet.  

 

For det tredje er taushetsplikten begrunnet i hensynet til personvern. I litteraturen er personvern 

definert som ”den enkeltes rett til respekt for egen integritet og muligheter for privatliv, selv-

bestemmelse og selvutfoldelse.”119 Personvern er antageligvis det viktigste hensynet bak reg-

lene om taushetsplikt. Sentralt står også vernet av pasienters psykososiale integritet.120 Det kan 

sies at taushetsplikten er en beskyttelse av personvernet innenfor helsesektoren.121 Det er pasi-

entens personvern som skal ivaretas.122 

I forarbeidene til personopplysningsloven ble personvern forklart med ” krav til behandling 

av personopplysninger når kravene er begrunnet ut i fra visse ideelle (ikke-økonomiske) inter-

esser som en tillegger fysiske (og eventuelt juridiske) personer.”123  

Definisjonen av ”personvern” hos Befring og Ohnstad er mer beskrivende i den grad den ut-

dyper ulike verdier i personvernet. Definisjonen i forarbeidene til personopplysningsloven er 

annerledes utformet og fokuserer på at personvern også er regler om hva en kan kreve når per-

sonopplysninger blir behandlet. Begge definisjonene anses som betydningsfulle for å forstå 

omfanget av begrepet ”personvern”. Det er vanskelig å definere personvernet, men det sent-

rale er ”personlighetens rettsvern”.124  

Ved reglene om taushetsplikt er personvernet og interessen i diskresjon forsøkt ivaretatt.125 

Interessen i diskresjon ivaretas gjennom begrensninger i adgangen til å utlevere informasjon, 

og reglene om taushetsplikt er et eksempel på en slik begrensning.126 Men denne interessen i 

diskresjon kan svekkes når stadig flere helsepersonell får tilgang til sensitive personopplys-

                                                
118 Jf. Meld. St.11 (2012-2013) s.16 
119 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s.200. 
120 Jf. Molven(2015)s.310. 
121 Jf. Ohnstad (2011) s.78. 
122 Jf. Ohnstad (2003) s.32. 
123 Jf. NOU 1997: 19 s.22. 
124 Jf. Rt.1952 s.1217. 
125 Se punkt 1 for definisjon av interessen i diskresjon. 
126 Jf. NOU 1997: 19 s.26. 
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ninger i en pasientjournal. Da mister pasienten kontroll over hvem som sitter med informasjo-

nen og kan oppleve et svekket personvern. Utgangspunktet er at pasienten skal ha råderett 

over opplysninger vedrørende egen person. Denne råderetten bygger på grunnleggende ver-

dier i det norske samfunn: menneskets selvbestemmelsesrett og verdighet.127 Pasientens per-

sonlige integritet skal bli ivaretatt, og befolkningen skal være trygge på at opplysningene blir 

behandlet under sikre og konfidensielle forhold.128 Det kan derfor settes spørsmål ved om reg-

lene om innsyn i pasientjournal svekker pasientens råderett over egne personopplysninger. På 

den ene siden er kravet til å gi forsvarlig helsehjelp, og derunder behovet helsepersonell har 

for informasjon om pasienten og sykdomsbildet, og på den andre siden er pasientens rett til et 

privatliv, og råderetten over egne sensitive personopplysninger. Det må gjøres en konkret vur-

dering om årsaken til en eventuell utlevering av journalopplysninger er tilstrekkelig sterk til å 

la personvernet vike.  

 

Et ytterligere moment er de etiske standardene som helsepersonell skal leve opp til, og for-

ventningene befolkningen har til deres profesjonalitet.129 Forarbeidene understreker dette mo-

mentet med at taushetsplikten er et etisk grunnprinsipp for profesjonsutøvere som har lang tra-

disjon.130 Det forventes at helsepersonell behandler pasientjournaler med respekt, med grunn-

lag i de etiske standardene. Derfor er det viktig at helsepersonell respekterer taushetsplikten 

for å fortsatt ha tillit fra befolkningen. De etiske standardene står sentralt i sammenheng med 

urettmessig tilegnelse av journalopplysninger. Det er en forventning om at helsepersonell re-

spekterer yrket sitt og pasientene, slik at det ikke skjer såkalt ”snoking”. I dag foreligger det 

ingen tilfredsstillende metode for å effektivt oppdage snoking på, og det må derfor antas at 

snoking fortsatt er et aktuelt tema. Snoking blir ytterligere kommentert under oppgavens 

punkt 7. 

 

 

 

 

 

                                                
127 Jf. Schartum og Bygrave (2011) s.47. 
128 Jf. NOU 1993: 33 s.125. 
129 Jf. Ohnstad (2003) s.33, NOU 1993: 33 s.125. 
130 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.101. 
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4.2 Hovedregelen om helsepersonells taushetsplikt. 
Taushetsplikten som er omtalt i hpl. § 21 kalles for den yrkesmessige og profesjonsbestemte 

taushetsplikten, som gjelder i kraft av å være helsepersonell.131 Taushetsplikt er både en aktiv 

og passiv plikt. Den er aktiv i den forstand at den skal hindre at andre får vite taushetsbelagte 

opplysninger. Samtidig er den passiv ved at helsepersonellet skal tie om informasjonen.132 

Hvor langt den aktive plikten går må avgjøres ved et konkret rimelighetsskjønn i det enkelte 

tilfellet, hvor et moment er de praktiske mulighetene helsepersonellet har til å bevare pasien-

tens anonymitet.133 Den aktive plikten gjelder både ved å verne om informasjon som er lagret 

i pasientjournalen, men også den muntlige kommunikasjonen mellom pasient og helseperso-

nell, eller helsepersonell omfattes.134 Her foreligger det altså en aktiv plikt til diskresjon i yr-

kesutøvelsen.135 Taushetsplikten er også kommet til uttrykk i pasientjournalforskriften §14 

første ledd, ved at uvedkommende ikke skal få adgang til pasientjournaler. Taushetsplikten 

gjelder i alle situasjoner, over all tid. Det vil si at hvis arbeidsforholdet er avsluttet, gjelder 

fremdeles taushetsplikten.136  

 
4.2.1 Personell avgrensning av taushetsplikten. 
I hpl.§21 fremgår det at taushetsplikten gjelder for helsepersonell. Det finnes ingen nærmere 

definisjon på hvilke yrkesgrupper som omfattes av begrepet ”helsepersonell” i paragrafen. 

Samtidig er det henvist til hpl. § 3 i fotnoten. Her foreligger det en legaldefinisjon av ”helse-

personell”. Definisjonen må anvendes ved tolkning av hvem som omfattes av begrepet ”helse-

personell” i hpl. § 21. Helsepersonell er personell med autorisasjon etter hpl. § 48a, ansatte 

ved apotek og i helse og omsorgstjenesten som gir helsehjelp, og elever og studenter som er i 

helsefaglig opplæring og gir helsehjelp, jf. hpl. § 3.  

 

Hpl. § 48a består av yrkesgrupper som er å regne som helsepersonell, hvor alle er omfattet av 

den samme lovgivningen for taushetsplikt. Eksempler som kan nevnes er leger, sykepleiere, 

                                                
131 Jf. rundskriv fra helsedirektoratet IS-2010-6 s.14. 
132 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.86, Ohnstad (2003) s.24, rundskriv fra helsedirektoratet IS-2012-8 s.59, NOU 

1993: 33 s.124. 
133 Jf. Rt.2013 s.1442, avsnitt 28. 
134 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2010-6 s.14. 
135 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.86 
136 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.86. 
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psykologer og fysioterapeuter.137 Bestemmelsen får også anvendelse på alle som har pasient-

kontakt og som gir helsehjelp, selv om de ikke er omfattet av listen i hpl. § 48a.138 Eksempler 

på dette kan være prester, barnevernspedagoger og miljøterapeuter. Men også personell som 

ikke har direkte pasientkontakt, men som gir helsehjelp faller inn under taushetsplikten. Dette 

kan presiseres til å omfatte tjenester som gjøres som del av helsehjelpen som gis. For eksem-

pel fysikere i radiologisk sammenheng.139 

 

Det vil ikke bli nærmere belyst hva som menes med ”helsehjelp”.140 Dette er begrunnet i opp-

gavens størrelse. 

 
4.2.2 Taushetsbelagt informasjon 
Det må anses som viktig å ha forståelse for hvilken informasjon som er taushetsbelagt, fordi 

det omhandler hvilken informasjon helsepersonell kan få tilgang på etter hpl. § 25. Som ho-

vedregel vil all identifiserbar informasjon om pasienten være underlagt taushetsplikten.141 Det 

fremgår av hovedregelen at taushetsplikten omfatter opplysninger om personers ”legems- el-

ler sykdomsforhold”.142 Dette sikter til informasjon om pasientens fysiske eller psykiske for-

hold som er knyttet til legeme eller helsetilstand.143 Taushetsplikten omfatter også annen in-

formasjon om ”andre personlige forhold” som helsepersonell får ”i egenskap av å være helse-

personell”.144 ”Personlige forhold” omfatter alt som vedrører en person. Dette kan for eksem-

pel være helseforhold og sosiale forhold.145 Det vil si at dersom informasjon fra journalen 

ikke faller naturlig inn under legems- eller sykdomsforhold, kan det være naturlig å anse in-

formasjonen som ”andre personlige forhold”. Opplysninger vedrørende pasient- eller klient-

forhold omfattes som utgangspunkt også av taushetsplikten.146 Her må det imidlertid tas visse 

                                                
137 Jf. hpl. § 48a. 
138 Jf. Molven (2015) s.312. 
139 Jf. Molven (2015) s.312. 
140 Jf. hpl. § 3. 
141 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.86, Befring, Kjelland og Syse (2015) s.119. 
142 Jf. hpl. § 21(1). 
143 jf. Befring & Ohnstad (2010) s.203. 
144 Jf. hpl. § 21. 
145 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s.86, rundskriv fra helsedirektoratet IS-2012-8 s.59, IS-2010-6 s.15, Ohnstad 

(2003) s.37. 
146 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 86, rundskriv fra helsedirektoratet IS-2012-8 s. 59, Ohnstad (2003) s. 39. 
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hensyn til pårørende.147 Det må også gjøres en helhetsvurdering av informasjon som ikke be-

rører tillitshensynet bak taushetsplikten. I situasjoner hvor tilliten mellom pasient og helseper-

sonell ikke står i fare, vil informasjonen som angår helsehjelpen, ikke være omfattet av taus-

hetsplikten.148 Resonnementet baserer seg på to dommer fra Høyesterett, hvor advokatenes 

taushetsplikt ble tolket.149 Advokater og helsepersonell er ulike yrkesgrupper. På den annen 

side er begge yrkesgrupper med en profesjonsbestemt taushetsplikt å forholde seg til. Begrun-

nelsene for taushetsplikten hos advokater og helsepersonell har enkelte likhetstrekk, som for 

eksempel tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell eller tilliten mellom klient og ad-

vokat. Derfor må grunnleggende betraktninger angående taushetsplikten som henvender seg 

til advokatens taushetsplikt kunne anvendes hvor det anses passende. Med støtte i forarbeider, 

rundskriv og litteratur kan det med dette sies at sensitive personopplysninger som står i en pa-

sientjournal vil være omfattet av helsepersonells taushetsplikt hvis det kan være egnet til å 

skade tillitsforholdet at informasjonen kommer ut.  

 

Som et eksempel på taushetsbelagt informasjon er informasjon om at en person er pasient ved 

en institusjon. Dersom opplysningen indirekte sier noe om helsetilstand eller sykdom, taler dette 

for å la informasjonen være omfattet av taushetsplikten.150 Et eksempel som kan nevnes her er 

å være pasient ved en psykiatrisk institusjon.151 Det kan trekkes flere konklusjoner ved å få 

opplyst at en person er pasient ved en psykiatrisk institusjon, sammenlignet med å være pasient 

ved et sykehus. Det kan oppleves som mer belastende for pasienten, at flere har tilgang på denne 

informasjonen. Derfor vil denne typen informasjon kunne være omfattet av taushetsplikten for 

å ivareta pasientens behov for privatliv.  

 

4.2.3 Tidsmessig avgrensning av taushetsplikten. 
Formuleringen ”i egenskap av å være helsepersonell” ble tatt inn i hpl. § 21 etter en viderefø-

ring og presisering fra de eldre lovene om legevirksomhet av 1927 og 1980.152  

”I kraft av å være helsepersonell” kan tolkes slik at det avgjørende vil være om informasjonen 

er betrodd helsepersonell nettopp fordi vedkommende er helsepersonell, og kan gi råd, eller 

                                                
147 Jf. hpl. § 10, pbrl. § 3-3. 
148 Jf. Befring, Kjelland og Syse (2015) s. 120. 
149 Jf. Rt. 2010 s. 1638 og Rt.2012 s. 868. 
150 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2010-6 s. 15. 
151 Jf. NOU 1993: 33 s. 127 
152 Jf. lov av 29.april 1927 nr.1, lov av 13.juni 1980 nr.42 om leger § 31, Ohnstad (2003) s. 34. 
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om hovedmotivasjonen bak betroelsen er deres personlige forhold, uavhengig av yrke og au-

torisasjon. Det vil ikke si at det må være en betroelse fra pasienten for at taushetsplikten skal 

gjelde.153 Hvordan helsepersonellet får kjennskap til opplysningene er altså uten betydning. 

Det kan for eksempel være via undersøkelser, iakttakelser eller meddelelse fra pasient.154 I 

forarbeidene til helsepersonelloven gis det som eksempel at det ikke er avgjørende at en lege 

blir kjent med informasjonen i arbeidstiden, så lenge ”legen i situasjonen fremstår som be-

handler”.155 Det vil si at så lenge helsepersonellet fremstår som behandler, vil taushetsplikten 

være gjeldende, og informasjonen helsepersonellet tilegner seg i situasjonen er taushetsbelagt.  

 

En dom fra Høyesterett er egnet for å belyse dette ytterligere. Førstevoterende uttaler: ”Plik-

ten gjelder bare opplysninger som legene får <<i egenskap av å være helsepersonell>>, men 

utover dette har det ingen betydning hvordan de blir kjent med den aktuelle informasjo-

nen.”156 Uttalelsen står i motsetning til Lagmannsrettens uttalelser i en dom fra 2013, hvor det 

sies at ” Bestemmelsen sier ikke at det er forbudt å motta slike opplysninger. Lagmannsretten 

er derfor enig i at det å motta taushetsbelagt pasientinformasjon, ikke som sådant er ulovlig 

etter denne bestemmelsen.”157 Det må med andre ord foreligge en årsakssammenheng mellom 

informasjonen som er gitt og autorisasjonen som helsepersonell. Lagmannsretten tolker be-

stemmelsen i tråd med ordvalget, og gjør dermed en innskrenkende tolkning ved å la motta-

gelse av informasjon være utenfor bestemmelsens rekkevidde. Dommen fra Høyesterett i 

2013 anses som en kilde med høy rettskildemessig verdi fordi den er fra en høyere instans. 

Høyesteretts avgjørelse vil dermed bli tillagt størst vekt. Ut i fra Høyesteretts resonnement 

kan det konkluderes med at hvis en har tilegnet seg informasjon fordi vedkommende er helse-

personell, har situasjonen for øvrig ingen betydning. 

 

Taushetsplikten gjelder også på fritiden, utenfor jobbsammenheng.158 Taushetsplikten omfatter 

dermed informasjon helsepersonell får kjennskap til fra pasienter, utenfor tjeneste, men i kraft 

av å være helsepersonell.159 Det kan med dette sies at taushetsplikten har et vidt virkeområde.  

                                                
153 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 86, Rt. 2013 s. 1442, NOU 1993: 33 s. 128 
154 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 86, Ohnstad (2003) s. 34. 
155 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 86 
156 Jf. Rt. 2013 s. 1442, avsnitt 16. 
157 Jf. LB-2013-147035 under punktet ”Tiltalen post III B”. 
158 Jf. Befring, Kjelland og Syse (2015) s. 119. 
159 Jf. ordlyden i hpl. § 21, rundskriv fra helsedirektoratet IS-2012-8 s. 58, IS-2010-6 s. 14, Rt.2013 s. 1442. 
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5 Innsyn i pasientjournal. 
Når en person er underlagt behandling ved en helseinstitusjon kan det tenkes situasjoner der det 

er praktisk, viktig og uunngåelig at andre enn den direkte behandleren får tilgang på informa-

sjon fra pasientjournalen. Derfor er det vedtatt relativt omfattende unntak fra hovedregelen om 

taushetsplikt. Taushetsplikten er med dette ikke et absolutt og ufravikelig prinsipp.160 Disse 

unntakene kan ved første øyekast se ut som en svekkelse av personvernet, ved at andre får 

tilgang på pasientens sensitive personopplysninger, og at pasientens behov for kontroll over 

sine opplysninger er svekket. Det er derfor viktig å kartlegge grensene for hvem som får tilgang 

og hvor høy terskelen for dette skal ligge.  

 

Ved at pasienten mottar helsehjelp fra flere enn den direkte behandleren, tilsier dette i seg selv 

at samarbeidende personell bør få tilgang på viktige opplysninger i pasientjournalen av betyd-

ning for helsehjelpen. Kravet om forsvarlig helsehjelp retter seg mot helsehjelpen som gis, og 

derfor er også samarbeidende personell omfattet av dette kravet. Samarbeidende helseperso-

nell som gir helsehjelp må få tilgang til informasjon om pasientens sykdom for å kunne gi til-

strekkelig god helsehjelp og oppfylle kravet om forsvarlighet i hpl. § 4. I de fleste tilfellene 

vil det også være i pasientens interesse å bli frisk, hvilket taler for at samarbeidende personell 

bør få tilgang til nødvendige opplysninger angående pasienten som ledd i behandling. Tilgang 

på pasientjournaler kan slik bidra til å gjøre helsehjelpen forsvarlig. 

Siden forsvarlighetskravet gjelder ved alle deler av helsehjelpen, gjelder det også ved innsyn i 

pasientjournaler. Forarbeidene presiserer dette til at pasientens behov kan tilsi et tverrfaglig 

samarbeid, noe som kan bidra til at kravet om forsvarlighet blir oppfylt. På mange måter for-

utsetter et tverrfaglig samarbeid muligheten til å få innsyn. Ved å få tilgang på pasientjourna-

ler vil flere bidra med kunnskap og kompetanse for å bedre pasientens helsetilstand. Videre 

sier forarbeidene at når et slikt samarbeid ”tjener pasientinteressene og ivaretar hensynet til 

pasientens selvbestemmelsesrett, skal helsepersonell samarbeide med annet kvalifisert perso-

nell for å gi pasienten et best mulig tilbud.”161  Hensikten med forsvarlighetskravet er ”å sikre 

pasienten et forsvarlig helsetjenestetilbud, der den som presumptivt har de beste faglige kvali-

fikasjoner har det endelige ord når flere personellgrupper virker sammen” og at ” Hensikten 

                                                
160 Jf. NOU 1993: 33 s. 128, Ohnstad (2011) s. 91. 
161 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 218 
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med bestemmelsen er å hindre at helsepersonell overprøver beslutninger fattet av personell 

med bedre faglige forutsetninger.”162 Med andre ord er det i enkelte tilfeller nødvendig av 

hensyn til pasientens beste at samarbeidende helsepersonell får tilgang til pasientens journal.  

Det følger også indirekte av ordlyden til hpl. § 4 at et samarbeid mellom flere fagpersoner, og 

derav innsyn i pasientjournal, kan være riktig for å oppnå kravet til forsvarlig helsehjelp. For å 

oppnå disse målsettingene har løsningen blitt å la personvernet vike for å oppfylle kravet til 

forsvarlig helsehjelp og derfor gi samarbeidende personell innsyn. Dersom samarbeidende 

helsepersonell ikke har nødvendige opplysninger om pasienten, kan det være vanskelig å be-

vise at helsehjelpen har vært forsvarlig. Det kan for eksempel neppe anses som forsvarlig hel-

sehjelp ved at en sykepleier ikke får tilgang til en pasients journal som han/hun skal ha hoved-

ansvar for.  

Unntakene fra taushetsplikten innebærer en opplysningsrett for helsepersonell til å gi opplys-

ninger. Det foreligger ingen opplysningsplikt etter unntakene i helsepersonelloven kapittel 5. 

En opplysningsplikt må være hjemlet i lov, og slike finnes i helsepersonelloven kapittel 6 og 

7.163 Opplysningsretten går ut på at helsepersonellet selv kan avgjøre om det er riktig å gi ut 

informasjon, som egentlig er taushetsbelagt.164 Det foreligger altså en ”diskresjonær mulighet 

til å videreformidle opplysninger”.165 Det må i alle tilfelle ligge en faglig, skjønnsmessig vur-

dering til grunn for å anvende en unntaksbestemmelse. Det foreligger to handlingsalternativer 

– en ”rett til å tie og rett til å tale.”166 En opplysningsrett ivaretar personvernet på en bedre måte, 

sammenlignet med en opplysningsplikt. En opplysningsplikt i denne sammenhengen ville 

kunne virke som en større svekkelse av personvernet enn opplysningsrett, der det kan foretas 

vurderinger. I det følgende skal jeg se nærmere på unntaket for samarbeidende personell. De 

resterende unntakene fra taushetsplikten er oppgaven avgrenset mot. 

 

 

 

 

                                                
162 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 218. 
163 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999)s. 87, rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2010-6 s.15, NOU 1993: 33 s. 129. 
164 Jf. NOU 1993: 33 s. 129. 
165 Jf. Befring, Kjelland og Syse (2015) s.121. 
166 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 87. 
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5.1 Innsyn for samarbeidende personell 
Hpl. § 25 stadfester at taushetsplikten ikke hindrer samarbeidende personell for å få tilgang til 

opplysninger dersom dette er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Sammenhengen 

mellom forsvarlighetskravet og innsyn i pasientjournal kommer klart til uttrykk i bestemmel-

sens ordlyd, jf. ”dersom dette er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp”. I bestemmel-

sen foreligger det også et krav om nødvendighet. Dette er et grunnleggende, ulovfestet prinsipp, 

som er blitt lovfestet i ordlyden i hpl. § 25.167 Dette kan også betegnes som et grunnleggende 

proporsjonalitetsprinsipp, ved at den nødvendige informasjonen må stå i forhold til helsehjelpen 

som skal gis. Forarbeidene gir uttrykk for at det på generell basis kreves mindre for å lempe på 

taushetsplikten, jo nærmere informasjonsbehovet er i tilknytning til helsehjelpen.168 Dette kan 

tolkes slik at jo mer nødvendig informasjonen er for at helsepersonellet skal kunne yte forsvarlig 

helsehjelp, jo lavere er terskelen for at disse skal gis tilgang på informasjonen i journalen. Ved 

at samarbeidende helsepersonell får innsyn i en pasientjournal etter hpl. § 25, mister pasienten 

oversikt over hvem som sitter med hvilken informasjon om han/henne, under forutsetning at 

pasienten ikke er informert. Råderetten over opplysninger om vedkommende selv blir begrenset 

idet annet helsepersonell enn det direkte behandlende personell får tilgang på sensitive person-

opplysninger. Dette vil kunne oppleves som en krenkelse av retten til privatliv i det helseper-

sonellet har muligheten til å gi ut sensitive personopplysninger uten at pasienten er klar over 

dette i forkant. Videre vil det for pasienten kunne oppleves som en krenkelse av privatlivet ved 

at han/hun ikke vet hvilken informasjon det samarbeidende personellet har fått tilgang på. Hpl. 

§ 25 kan derfor sies å være en lovfestet innskrenkning i retten til privatliv.169 

 
Bestemmelsens første ledd er en videreføring av bestemmelsen i den tidligere legeloven §34.170 

Formålet med reguleringen var å gi ”adekvat helsehjelp til pasienten”. Og første ledd gjelder 

dermed ikke ved generelle evalueringer og kvalitetssikring.171 Andre ledd kan imidlertid ses på 

som en del av kvalitetssikring, ved at personell som bistår med elektronisk bearbeiding, eller 

som bistår med service og vedlikehold av utstyr, har mulighet til å få innsyn.172 Personell som 

                                                
167 Jf. Befring, Kjelland og Syse (2015) s.121. 
168 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 101. 
169 Jf. EMK art. 8. 
170 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 96, Ohnstad (2003) s. 130. 
171 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 96. 
172 Jf. hpl. § 25 (2). I bestemmelsen henvises det til dokumentasjonsplikten, som må ses på som et ledd i kvalitets-

sikring.  
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bør få tilgang på pasientjournalen som ledd i å oppfylle forsvarlighetskravet, kan derfor få til-

gang etter bestemmelsen. Helsepersonell skal etter ordlyden ikke få tilgang til andre opplys-

ninger enn nødvendig for å yte helsehjelp. Nødvendighetskravet knytter seg både til hvilken 

informasjon som gis, og til hvem som får tilgang på denne informasjonen.173 Bestemmelsen 

tolkes slik at nødvendighetskravet må i begge tilfeller knyttes opp i mot helsehjelpen som gis. 

Derfor må to relevante spørsmål stilles: Er det nødvendig at akkurat dette helsepersonellet får 

tilgang på informasjonen for å kunne gi forsvarlig helsehjelp? Er det nødvendig at akkurat 

denne informasjonen gis til helsepersonell for å kunne oppfylle forsvarlighetskravet i hpl. § 4? 

Nødvendighetskravet er dermed tosidig, noe som også medfører en tosidig vurdering. Begge 

vurderingene er vanskelige å foreta uten nødvendig kunnskap om pasientens helse og sykdom, 

og en god forståelse av forsvarlighetskravet. Dette taler for at vurderingene må gjøres av helse-

personellet som i utgangspunktet har taushetsplikt.  

Det følger av bestemmelsen at helsepersonell kan gi informasjon videre til annet helsepersonell 

”med mindre pasienten motsetter seg det”.174 At pasienten gis en slik rett, vil ikke si at samtykke 

må innhentes før informasjonen gis videre. Utgangspunktet er det motsatte: med mindre pasi-

enten uttrykkelig motsetter seg dette, skal informasjonen gis videre, så fremt vilkårene ellers i 

bestemmelsen er oppfylt.175 I rundskrivet fremgår det at helsepersonell ikke har eksplisitt plikt 

til å innhente samtykke, men helsepersonellet bør ha en grunn til å tro at pasienten ønsker at 

opplysningene blir gitt annet helsepersonell. Videre fremgår det at hvis pasienten motsetter seg 

utlevering av opplysninger, må dette gjøres ved å gi uttrykkelig beskjed. I særskilte tilfeller som 

omhandler spesielt sensitiv informasjon eller tvil om pasientens samtykke bør pasienten infor-

meres før opplysningene eventuelt gis videre.176 Pasienten får en mulighet til å samtykke og 

føler seg respektert, pasientens personvern blir ivaretatt, samtidig som at helsepersonellet opp-

fyller kravet til forsvarlighet ved å gi pasienten informasjon om innsyn for samarbeidende per-

sonell. Som et eksempel hadde det ikke vært forsvarlig av helsepersonell å være i tvil om pasi-

enten ville ha samtykket til å gi samarbeidende helsepersonell innsyn, men anta at det er greit 

å gi informasjon videre, uten å innhente samtykke i forkant hos pasienten. Dersom pasienten 

ikke ønsker at samarbeidende personell skal få tilgang på opplysninger, er det viktig å klarlegge 

                                                
173 Jf. Ohnstad (2011) s. 109. 
174 Jf. hpl. § 25 
175 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 96 
176 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2010-6 s. 17, NOU 1993:33 s. 127 
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hvilke opplysninger dette gjelder, samt prøve å samarbeide så godt det lar seg gjøre. Forarbei-

dene understreker betydningen av tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell, og at pasi-

enten skal være informert og hele tiden ha mulighet til å være med i drøftelser som gjøres an-

gående seg selv.177 Dette står i motsetning til at helsepersonell ikke har noen plikt til å innhente 

et uttrykkelig samtykke til å gi samarbeidende helsepersonell innsyn. Slik får ikke pasienten 

vært med i drøftelsen av innsyn i pasientjournalen, men må følge våkent med av eget initiativ.  

 

På den annen side kan det stilles spørsmål ved om hensynet til diskresjon er godt nok ivaretatt. 

Dersom helsepersonellet ikke tviler på om pasienten vil samtykke til å gi helsepersonell tilgang 

på pasientjournalen, har de heller ingen plikt til å gi pasienten en mulighet til å motsette seg 

dette, med mindre det foreligger spesielt sensitiv informasjon, jf. drøftelsen over. Slik kan sam-

arbeidende helsepersonell få tilgang til sensitive personopplysninger om pasienten, uten at pa-

sienten er klar over dette. Dette medfører en svekkelse av kontrollbehovet pasientene har over 

hvem som sitter med hvilken informasjon. Det må likevel være av betydning hvorfor samarbei-

dende helsepersonell får tilgang. Formålet med bestemmelsen er å ha en fungerende kommuni-

kasjon og informasjonsutveksling i vanlige situasjoner helsepersonell kommer opp i, for å iva-

reta pasientens behov, samtidig som rutinene i helsetjenesten er forsvarlige, rasjonelle og hen-

siktsmessige.178 Nødvendighetskravet i hpl.§25 fungerer som et unntak fra taushetsplikten, og 

samtidig en begrensning da det kun er den nødvendige informasjonen som kan gis videre. Dette 

er nødvendig informasjon som helsepersonell trenger for å kunne gi helsehjelp.179 Helseperso-

nell får tilgang på sensitive personopplysninger for å gi best mulig helsehjelp, og for å oppfylle 

kravet om forsvarlighet. Derfor kan det anses som forsvarlig å la pasientens behov for kontroll 

over sine opplysninger vike for å gi samarbeidende helsepersonell tilgang på pasientjournaler. 

Jeg vil si at en slik svekkelse av diskresjonshensynet også kan begrunnes i et antatt ønske hos 

pasienten om å bli frisk, og dermed lar vedkommende personvernet vike til fordel for en bedre 

helsetilstand. De færreste ville tillagt personvernet større vekt enn, i ytterste konsekvens, å over-

leve sykdom.  

 

Bestemmelsen gjelder bare i tilfeller der helsepersonell samarbeider om helsehjelpen, og det er 

kun informasjon som er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp som er omfattet av unntaket. 

                                                
177 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999)s. 96, 97 
178 Jf. Ohnstad (2003) s. 130 
179 Jf. Ohnstad (2003) s. 130. 
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Unntaket gjelder uavhengig av om opplysningene gis muntlig eller skriftlig. Opplysninger kan 

gis innenfor samme virksomhet, men også mellom ulike virksomheter.180 Det må antas at sist-

nevnte er mest aktuelt ved tverrfaglig samarbeid mellom helseinstitusjoner. Hva som menes 

med virksomheter er ikke nærmere presisert i rundskrivet fra 2010.181 Dette er imidlertid blitt 

nærmere presisert i et nyere rundskriv fra 2012, hvor det fremgår at samarbeidende personell 

kan være ”helsepersonell utenfor sykehuset eller i andre virksomheter som samarbeider om 

helsehjelpen til den konkrete pasienten”.182 Det kan derfor gås ut fra at med ”virksomheter” 

menes det helseinstitusjoner som samarbeider om å gi helsehjelp til pasienten. Pasienten er som 

oftest klar over et slikt samarbeid på grunn av behandlingens form, og vil derfor være innforstått 

med at pasientjournalen og dens opplysninger vil kunne bli oversendt til flere behandlende 

virksomheter.  

 

I det daglige er det antageligvis ikke situasjoner med direkte samarbeidende helsepersonell som 

utgjør tvilstilfeller. Det kan tenkes at det er de uforutsette situasjonene som lager utfordringer 

knyttet til tolkningen av taushetsplikten og unntak fra denne. Slike gråsoner skaper tolkningstvil 

og viser hvor viktig det er at helsepersonell gjør så korrekte og grundige vurderinger som mulig 

sett ut i fra situasjonen for øvrig.  

 

Det er mange ulike omstendigheter helsepersonell kommer opp i, som kan utfordre bestemmel-

sen om samarbeidende helsepersonell. Som eksempel kan morgenmøter der helsepersonell fra 

nattskift og morgenskift møtes for statusoppdatering på pasienter nevnes. Her er det viktig å 

være klar over rammene for hpl. § 25, og bare gi informasjon som er nødvendig for forsvarlig 

helsehjelp til samarbeidende helsepersonell. I en slik situasjon kan det være fristende å gi mer 

informasjon enn nødvendig, eller gi informasjonen til flere enn helsepersonellet som har tilgang 

på informasjonen. Derfor er det viktig å være klar over at taushetsplikten i utgangspunktet gjel-

der også overfor annet helsepersonell.183 I enhver situasjon er det viktig å være klar over at det 

er en konkret helhetsvurdering som må foretas før en eventuell utlevering av informasjon gjø-

res, og det er helsepersonellet med taushetsplikt som må vurdere om opplysningene er nødven-

dige for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.184  

                                                
180 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2010-6 s. 16 
181 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2010-6 s. 16. 
182 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-8 s. 70. 
183 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2010-6 s. 34, IS-2012-8 s. 59 
184 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2010-6 s. 18 
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6 Beskyttelse av personvernet gjennom 
personopplysningsloven.  

Hovedformålet med personopplysningsloven er å ” beskytte den enkelte mot at personvernet 

blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.”185 Loven skal bidra til at behand-

ling av personopplysninger er i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, jf. ordlyden i 

formålsbestemmelsen.186 I utgangspunktet er personopplysningsloven en gjennomføring av 

personverndirektivet i EU, men samtidig er loven også en videreføring av sentrale grunntrekk 

fra den tidligere personregisterloven.187 Ved utarbeidelsen av den nye personopplysningslo-

ven ble det uttalt fra Helse- og Sosialdepartementet at personverndirektivet legger opp til løs-

ninger som bidrar til å fremme et godt personvern.188 Dette var det viktig å videreføre i den 

nye loven.  

 

Ved at det kan gjøres relativt omfattende inngrep i personvernet gjennom reglene om innsyn i 

helsepersonelloven vil personopplysningsloven bidra til å sikre personvernet gjennom regler 

om hvordan selve behandlingen av personopplysninger skal foregå. Å styrke personvernet var 

et viktig formål bak personopplysningsloven.189 Loven gjelder for alle som behandler person-

opplysninger.190 Det er derfor ikke bare reglene om innsyn i pasientjournaler, men også reg-

lene om hvordan personopplysningene skal behandles som står sentralt. Samtidig gjelder lo-

ven både for all elektronisk behandling og manuell behandling av personopplysninger. Ved 

manuell behandling må personopplysningene inngå i et personregister.191 Det kan derfor med 

støtte i forarbeidene sies at personopplysningsloven også omfatter helsepersonells behandling 

av sensitive personopplysninger i en elektronisk pasientjournal.  

 

Forarbeidene understreker at lovverket må kunne møte utfordringene som personvern og in-

formasjonssamfunnet skaper, og vil dermed ”sikre en god integritetsbeskyttelse for dem opp-

lysningene gjelder”. Samtidig var det et viktig moment ved forberedelsene til den nye loven at 

                                                
185 Jf. persoppll. § 1. 
186 Jf. persoppll. § 1. 
187 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s. 21, lov av 9.juni 1978 nr. 48 om personregistre. 
188 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s. 16 
189 Jf. NOU 1997: 19 s. 12. 
190 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s. 22. 
191 Jf. NOU 1997: 19 s. 12. 
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den ikke ville virke hemmende for å ta i bruk nye teknologiske løsninger, samt at den rettslige 

reguleringen skal være mest mulig teknologiuavhengig og ta høyde for stadig utvikling.192 

Kjernen bak reglene om taushetsplikt er som nevnt å bevare pasientens personlige integri-

tet.193 Her foreligger det med andre ord en klar sammenheng mellom hovedformålet bak per-

sonopplysningsloven og hensynene bak taushetsplikten, nemlig å ivareta personers integritet. 

Det er et klokt valg å utforme personopplysningsloven teknologiuavhengig. Ingen vet nøyak-

tig hvilken retning utviklingen tar, annet enn at teknologi og internettbaserte løsninger er 

kommet for å bli. 

 

Utvalgets forslag til ny personopplysningslov viste under forarbeidene at personverndirektivet 

kunne gjennomføres ved både å styrke personvernet og samtidig ta hensyn til den stadige tek-

nologiske utviklingen og behovet for fleksibilitet.194 Samtidig ble det uttrykt en bevissthet 

rundt tanken om at personvernet blir mer utfordrende å ivareta når det satses mer på utvikling 

av informasjonssamfunnet og IT. Forarbeidene understreket også at det er særlig viktig hvor-

dan premissene for utviklingen innenfor teknologi blir lagt, og hvordan teknologien blir an-

vendt i praksis.195 Dette viser at lovgiverne er klar over utfordringene vi møter i dag, men 

også at de er bevisste på kommende utfordringer innenfor personvern og teknologiutvikling. 

Gode og effektive teknologiske løsninger vil kunne bidra til å gi raskere og bedre helsehjelp. 

Dette kan igjen medføre at forsvarlighetskravet blir oppfylt. Det vil antageligvis skje en stor 

utvikling innenfor tingenes internett, muligheter for å behandle personopplysninger og helse 

de nærmeste årene. Dermed står det svært sentralt at både lovgiverne og lovverket er forberedt 

og egnet til å takle utfordringene. 

 

Et maktfokusert personvern fokuserer på makt og innflytelse mellom ulike grupper og perso-

ner i samfunnet. Denne typen personvern baserer seg på tanken om at ”kunnskap gir makt”, 

og at enkelte typer personopplysninger kan gi makt.196 Å motvirke makt ved besittelse av per-

sonopplysninger ved å styrke personvernet må anses som viktig. Derfor ble det stilt et ønske 

                                                
192 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s.8 og 21. 
193 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-6 s. 58 
194 Jf. direktiv 95/46/EF, Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s. 16. 
195 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999)s. 21. 
196 Jf. NOU 1997: 19 s. 23 



39 
 

om å kontrollere data- og teknologibruk som kan brukes for å tilegne seg personopplys-

ninger.197 Dette er særlig viktig ved oppbevaring og behandling av sensitive personopplys-

ninger i en elektronisk pasientjournal. Det har vært flere saker de senere årene hvor det har 

blitt avdekket snoking i pasientjournaler ved helseinstitusjoner.198 Snoking er ikke nødvendig-

vis bare motivert ut fra et ønske om makt, men også ren nysgjerrighet kan være opphavet til 

urettmessig tilegnelse av pasientinformasjon. Snoking i pasientjournaler er svært uheldig for 

tilliten mellom institusjonen og befolkningen. Kontroll og logging av ansattes bruk av pasient-

journaler kan bidra til å avdekke snoking på et tidlig tidspunkt. Samtidig kan det også virke 

avskrekkende for helsepersonell ved at det foreligger klare rutiner for å logge ansattes bruk, 

hvilket vil kunne ha en preventiv funksjon ved at det blir færre tilfeller av snoking blant helse-

personell.  

 

Under lovforberedelsen til personopplysningsloven ble det diskutert om loven enten skulle be-

grense adgangen til behandling av personopplysninger, som for eksempel gjennom regler om 

taushetsplikt, eller om det skulle være et behandlingsrettet fokus. Sistnevnte vil si å ha et fo-

kus på hvordan selve behandlingen av personopplysningene skal foregå. Et hovedmoment 

mot et behandlingsrettet fokus var at dette spenner over et svært stort område, og ved en sta-

dig utvikling innenfor kommunikasjonsformer og omfattende bruk, ville et behandlingsrettet 

fokus omfattet mange av dagliglivets utfordringer. Det avgjørende var likevel det moment at 

mange føler et ubehag ved at andre skal behandle personopplysninger om en selv, og det ble 

derfor bestemt et behandlingsrettet fokus i lovgivningen fremfor begrensninger. I forarbeidene 

ble det samtidig understreket av departementet at det måtte vedtas nokså generelle regler, 

hvor praksis ville ha stor betydning for fastleggelsen av innholdet.199  

Etter min vurdering var dette riktig beslutning. I dagens moderne samfunn er det tilnærmet 

umulig å ikke la andre behandle personopplysninger om en selv, og å lovfeste begrensninger 

innenfor slik behandling ville i verste fall kunne virke som et tilbakeskritt i utviklingen. Sam-

tidig kunne det skapt en motstrid mellom teknologiske oppfinnelser og regler rundt behand-

ling av personopplysninger. Et tredje moment er at et behandlingsrettet fokus vil være mer 

sammenfallende med å skape en teknologiuavhengig lov, enn hva begrensninger ville vært. 

Ingen vet hvordan moderne kommunikasjonsformer vil utvikle seg, og med et fokus på selve 

                                                
197 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s.20, NOU 1997: 19 s. 23. 
198 Jf. saken om to ansatte ved St. Olavs Hospital som ble suspendert etter avdekket snoking av en pasientjournal, 

per 24.11.2016, http://www.tv2.no/a/2453892 . 
199 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-199) s. 21 og 22. 
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behandlingen av personopplysninger ivaretar det personvernet på en annen, og bedre måte, 

enn hva begrensninger ville gjort. Begrensninger ville i verste fall kunne ført til økt grad av 

snoking i pasientjournaler ved at helsepersonellet kunne fått en følelse av å være omringet av 

begrensninger og forbud, sammenliknet med å ha muligheten til å få tilgang etter en helhets-

vurdering. Dette ble også påpekt i forarbeidene ved et mulig fremtidig behov for en interna-

sjonal debatt rundt behovet for en regulering om misbruk av personopplysninger.200 Dette har 

nå blitt vedtatt på nasjonalt nivå via hpl. § 21a, pjl. § 16 og hregl. § 18, som lovfester et for-

bud mot urettmessig tilegnelse av pasientopplysninger.  

 

6.1 Behandling av personopplysninger.  
I den tidligere personregisterloven var det få regler om selve behandlingen av personopplys-

ninger. Utvalget til forberedelsen av personopplysningsloven mente regler om behandlingen 

var nyttig, både ved fortolkning av lovens øvrige bestemmelser, men også ved at slike regler 

ble ment å kunne påvirke holdningene til de som anvender reglene. I tillegg ville det bidra til å 

synliggjøre internasjonale retningslinjer.201 Ved at reglene fokuserer på hvordan behandlingen 

av personopplysninger skal være, får helsepersonell noe konkret å forholde seg til, samtidig 

som slike lovregler kan være et gunstig hjelpemiddel i utfordrende situasjoner som angår per-

sonvernet til pasienter og innsyn i pasientjournal.  

 

I forarbeidene uttrykker også departementet at slike lovfestede regler vil ha en ”informativ 

egenverdi”.202 Dette vil kanskje bidra til å gi helsepersonell større forståelse av hvilke regler og 

perspektiver som er viktig å vurdere ved spørsmål om innsyn. Det er ikke kun reglene om inn-

syn for helsepersonell i hpl. § 25 som står sentralt, for det er ikke bare et spørsmål om å gi 

innsyn. Det er også et spørsmål om personvernet og hvilken behandling sensitive personopp-

lysninger får ved spørsmål om innsyn.  

 

Loven omfatter et stort spekter av bransjer, og det ble i forarbeidene foreslått bruk av bransje-

vise atferdsnormer for behandling av personopplysninger. Dette ville også være i tråd med at 

loven ble utformet generelt. Departementet anså dette som et nyttig hjelpemiddel som kunne 

                                                
200 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s. 22 
201 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s. 63. 
202 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s. 63. 
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avhjelpe mot en eventuell usikkerhet ved bruk av personopplysninger. Bransjevise atferdsnor-

mer ville også kunne bidra til en smidig tilpasning av lovverket. Forarbeidene understreker på 

den annen side at en utarbeidelse av slike normer vil foregå på frivillig basis, og det ble sam-

menlignet med et internt reglement.203 Med tanke på alle de ulike scenarioene i hverdagen hvor 

personopplysninger blir behandlet, synes jeg det er en viss risiko ved å anbefale bransjevise 

atferdsnormer på frivillig basis. Mange yrkesgrupper har et internt reglement å forholde seg til 

ved en arbeidsplass, men innholdet i disse kan variere. Loven har sikret dette gjennom bestem-

melsene i kapittel II, som omhandler alminnelige regler for behandling av personopplysninger, 

herunder grunnvilkår og krav til behandlingen. Det kan være vanskelig for helsepersonell å ha 

en bred, juridisk forståelse av lovreglene. Som eksempel kan kvalitetssjef, sikkerhetsavdeling 

eller personvernombud sørge for at helsepersonellet har tilstrekkelig forståelse for personver-

nets rolle ved spørsmål om innsyn i elektronisk pasientjournal. Ut i fra dette kan det sies at de 

bransjevise atferdsnormene er ment spesifikt for den enkelte sektor, som må være utarbeidet i 

samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven kapittel II. I tillegg må en atferdsnorm 

forstås slik at det skal være ment som en veileder og et hjelpemiddel som kan tas frem ved 

eventuelle tvil.204 For å styrke personvernet ville det kanskje vært fornuftig å utarbeide en over-

sikt over ulike momenter ved behandling av sensitive personopplysninger som er ønskelig å ha 

med i en slik atferdsnorm tilknyttet den aktuelle bransjen, og en påminnelse med viktige lov-

regler på tvers av lovene som helsepersonell må forholde seg til ved spørsmål om innsyn i 

pasientjournal og behandling av sensitive personopplysninger. 

 

 

 

 

 

                                                
203 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s. 66. 
204 Dette kan antas med grunnlag i departementets uttalelser om bransjevise atferdsnormer som et nyttig hjelpe-

middel som kan avhjelpe en eventuell tvil om behandling av personopplysninger, jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) 
s. 66. 
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6.2 Behandling av sensitive personopplysninger.  
Det fremgår av ordlyden av persoppll. § 9 at bestemmelsen gjelder for behandling av sensitive 

personopplysninger. Personopplysningsloven gjelder for alle som behandler personopplys-

ninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler.205 Et av vilkårene i persoppll. 

§ 8, samt et av de alternative vilkårene i § 9, 1.ledd, bokstav a – h må være oppfylt. Det alter-

nativet vilkåret som retter seg mot behandling av sensitive personopplysninger innenfor helse-

sektoren er bokstav g. Dette fremgår både av ordlyden og av forarbeidene.206 Behandling av de 

sensitive personopplysninger må være nødvendige for en ”forebyggende sykdomsbehandling, 

medisinsk diagnose, sykepleie, pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester”. I til-

legg må opplysningene bli behandlet av helsepersonell som har taushetsplikt etter helseperso-

nelloven kapittel 5. Det er uten tvil at bestemmelsen anvendes på behandling av sensitive per-

sonopplysninger i en pasientjournal.  

 
6.3 Forsvarlig behandling av personopplysninger.  
I forsvarlighetskravet i hpl. § 4 ligger det en norm for hvordan helsepersonell bør utøve sitt yrke 

i enhver sammenheng.207 Det kan derfor sies at det vil være et krav om forsvarlig yrkesutøvelse 

på alle stadiene av behandlingen, som for eksempel ved utredning, diagnostisering, behandling 

og oppfølging.208 Forsvarlighetskravet gjelder dermed også ved behandling av personopplys-

ninger og andre sensitive data om pasienter. Dette følger også av forarbeidene som presiserer 

at ”Plikten til forsvarlighet knytter seg altså til kvalifikasjoner, herunder (...) krav om å innhente 

nødvendig tilgjengelig informasjon om pasienten(...)”.209 Ved innsyn i pasientjournaler for 

samarbeidende personell må det derfor gjøres en konkret vurdering av om behandlingen av 

personopplysningene er forsvarlig og om det er gjort tilstrekkelige tiltak for å verne privatlivet. 

Her foreligger det altså en klar sammenheng mellom forsvarlighetskravet og behandling av 

personopplysninger. 

 

                                                
205 Jf. persoppll. § 3 nr.a. Behandling av personopplysninger i en pasientjournal vil omfattes av persoppll.§3b da 

pasientjournaler må regnes som et personregister, jf. forarbeidene.  
206 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s. 112. 
207 Jf. Befring & Ohnstad (2010) s. 59. Dette følger også direkte av bestemmelsen i hpl. § 4 ved at det ikke er 

presisert nærmere når det skal utøves forsvarlighet, annet enn at helsepersonell ”skal utføre sitt arbeid” i sam-
svar med faglig forsvarlighet. Derfor kan det innfortolkes at kravet om forsvarlighet gjelder i enhver sammen-
heng hvor helsepersonell utfører ”sitt arbeid”. 

208 Jf. Molven (2015) s. 233. Dette følger også indirekte av hpl. § 4 som kommentert over under fotnote 206. 
209 Jf. Ot.prp. nr.13 (1998-1999) s. 217. 
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Helsepersonell må ofte handle raskt for å hindre skade eller fare for liv. Det følger av rund-

skrivet fra 2012 at det må tas hensyn til hele situasjonen i forsvarlighetsvurderingen. Videre 

sies det at en uventet situasjon skal det mer til for at helsehjelpen blir ansett som uforsvar-

lig.210 Et eksempel kan være at helsepersonell gjør raske vurderinger i forhold til utlevering av 

personopplysninger ved stressede situasjoner med fare for liv. Her må utleveringen av person-

opplysningen ses i sammenheng med situasjonen for øvrig, og kvalifikasjonen til helseperso-

nellet som utleverer informasjon. Det kan sies at det må foretas en helhetsvurdering hvor hel-

sepersonellets erfaring og kompetanse kan være et moment av betydning. Uansett vil forsvar-

lighetskravet i hpl. § 4 være en rettesnor om å alltid behandle sensitive personopplysninger 

med respekt for pasientens integritet.  

Hva som vil være forsvarlig behandling av sensitive personopplysninger behøver derfor ikke å 

være likt i hvert tilfelle. Med grunnlag i et relativt forsvarlighetskrav kan det være krevende å 

konstatere når det er forsvarlig å utlevere pasientopplysninger til samarbeidende helsepersonell, 

og når det går over grensen og anses som uforsvarlig. Dette taler for at helsepersonell forsikrer 

seg om at en eventuell utlevering av sensitive personopplysninger fra pasientjournaler er innen-

for det forsvarlige. Er helsepersonellet i tvil om å gi innsyn i pasientjournalen, kan pasientens 

samtykke innhentes for å kunne gjøre unntak fra taushetsplikten.211 Dermed kan helsepersonel-

let være sikker på at utleveringen av ellers taushetsbelagte opplysninger er rettmessig. Kan ikke 

helsepersonellet oppnå kontakt med pasienten for å motta et samtykke, foreligger det en pre-

sumpsjon for at samtykke er gitt. 

 

Helsepersonell må ikke balansere helt på grensen av det forsvarlige i sin praksis. Retten til 

privatliv og pasientens integritet, taler for at helsepersonellet utfører grundige vurderinger i 

forkant av en eventuell utlevering av sensitive personopplysninger. Disse rettighetene er av 

sentral betydning, både i samfunnet generelt og hos enkeltpersoner.  

 

 

 

                                                
210 Jf. rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2012-8 s. 18 
211 Jf. hpl. § 22 og pbrl. § 3-6(2). 
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7 Urettmessig tilegnelse av pasientopplysninger – ”snoking” 
For å kunne få et bedre bilde av de personvernrettslige utfordringene når det gjelder innsyn i 

pasientjournal er det av betydning å redegjøre for forbudet mot urettmessig tilegnelse av pasi-

entjournal.  

 
En urettmessig tilegnelse av pasientopplysninger vil si at helsepersonell ulegitimert leser pasi-

entjournaler, uten å være direkte eller indirekte behandlende helsepersonell. Informasjonsinn-

hentingen er med andre ord ikke begrunnet i helsehjelpen. Snoking i pasientjournaler antas å 

skade tilliten mellom pasient og helsepersonell, ved at helsepersonellet oppsøker pasientinfor-

masjon uten tillatelse. Pasienten kan føle det som urettferdig og se på handlingen som respektløs 

opptreden fra helsepersonellets side. Et godt effektivt personvern innenfor helsesektoren forut-

setter at ansattes snoking i pasientjournaler er under kontroll.212 Det må være på plass rutiner 

for loggføring av ansattes bruk av informasjonssystemer. Dette er krevende da det er svært 

vanskelig å oppdage snoking grunnet stor informasjonsmengde på kort tid. Det foreligger ulike 

metoder som har blitt tatt i bruk for å oppdage snoking i pasientjournaler.213 

 

Tidligere var det ingen bestemmelse som regulerte snoking i pasientjournaler. Inntil lovbe-

stemmelsene om snoking ble vedtatt, var et snokeforbud antatt hjemlet i en tolkning av det 

”personopplysningsvernrettslige formålsforenlighetsprinsippet”.214 Det antas også i forarbei-

dene at ”Normen for informasjonssikkerhet” i helsesektoren legger til grunn at det er ulovlig å 

tilegne seg pasientopplysninger som helsepersonell ikke har behov for i behandlingen. Dette 

er altså et brudd på taushetsplikten.215 I 2008 ble hpl. § 21a vedtatt. Dette er hovedregelen for 

helsepersonell som regulerer urettmessig tilegnelse av pasientopplysninger. Det fremgår av 

forarbeidene at formålet bak bestemmelsen er nokså sammenfallende med formålet bak reg-

lene om taushetsplikt, nemlig å verne om pasientens integritet og å hindre unødig spredning 

av pasientopplysninger. Samtidig skal lovbestemmelsen bidra til å skape tillit til helsetjenes-

ten og helsepersonell, og også hjelpe borgerne til å oppsøke helsetjenester ved behov og ikke 

unngå dette i frykt av informasjonsspredning. Det personvernrettslige aspektet ved bestem-

melsen ble særlig understreket i forarbeidene. 216 Dette viser at det er en sammenheng mellom 

                                                
212 Jf. Berg (2009) s.4. 
213 Se eksempler fra Ullevål Universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF omtalt senere. 
214 Jf. Berg (2009) s.3. 
215 Jf. Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren, punkt 5.1, s.15, Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s. 64. 
216 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s. 64. 
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taushetsplikt, innsyn i pasientjournal og forbudet mot snoking. De samme hensynene ble un-

derstreket i en sak fra 2015 som kom opp for Statens Helsepersonellnemnd. Her var klager en 

sykepleier som urettmessig hadde logget seg inn i journalsystemet, printet ut en pasientjournal 

og gitt denne videre til en kollega. Det var ment å hjelpe kollegaen som et bevismiddel i en 

pågående arbeidstvist. Nemnda fant det klart at bruken av personopplysningene ikke var be-

grunnet i helsehjelp, og at bruken ikke hadde hjemmel i lov eller forskrift.217 I tillegg var det 

et moment at klageren hadde hatt handlingsalternativer, og at handlingene var uaktsomme. Et-

ter Nemndas syn er urettmessig tilegnelse av pasientopplysninger et ”grovt brudd” på tilliten 

som er vist helsepersonell i kraft av sitt yrke og autorisasjon, og klageren ble derfor dømt for 

brudd på taushetsplikten etter hpl. § 21 og snoking etter hpl. § 21a. Nemnda understreket også 

at det er ”avgjørende for tilliten til helsepersonell og helsevesenet at allmennheten kan ha tillit 

til at taushetsbelagte opplysninger ikke tilfaller uvedkommende og brukes på måter de ikke er 

ment å skulle benyttes.”218 Her vises viktigheten av at helsepersonell jobber innenfor sine 

rammer og regler, respekterer pasienters rett til privatliv og ikke lar nysgjerrigheten ta over. 

Dette er imidlertid en uttalelse fra Statens Helsepersonellnemnd som er av mindre rettskilde-

messig betydning sammenlignet med saker fra domstolssystemet. På den annen side er uttalel-

sen brukt som et eksempel på hvor sentral tilliten i helsesktoren er, samtidig som et bilde på 

hvor alvorlig rettsapparatet ser på snoking. 

I likhet med saken fra Statens Helsepersonellnemnd uttaler også forarbeidene at det er den 

ulegitimerte tilegnelsen som skal rammes av hpl. § 21a, altså tilfeller der det ikke foreligger 

lovhjemmel eller forskrift som tillater bruken.219 Forarbeidene understreker også at tilegnelse 

av pasientopplysninger kan skje lovlig som ledd i helsehjelp, og at det derfor foreligger et tje-

nestlig behov for personopplysningene. Lovhjemmel for dette finnes i hpl. § 25.220 Dette er 

mer utførlig gjennomgått ovenfor i punkt 5. Det fremgår av forarbeidene at hpl. § 21 a gjelder 

både for manuell og elektronisk journal. For å synliggjøre at hpl. § 21a også er gjeldende ge-

nerelt for elektronisk behandling av personopplysninger, og for å tydeliggjøre omfanget til be-

stemmelsen, ble det vedtatt en tilsvarende bestemmelse i hregl. § 13a.221 I ettertid er det inn-

                                                
217 Jf. Statens Helsepersonellnemnds avgjørelse HPN-2015-98. 
218 Jf. Statens Helsepersonellnemnds avgjørelse HPN-2015-98. 
219 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s. 64. 
220 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s. 64, 65. 
221 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s. 6,65, Innst. O nr.38 2007-2008 s. 8. 
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tatt forbud mot ulegitimert tilegnelse av pasientopplysninger i pasjournll. § 16. I denne sam-

menhengen er det pasientjournallovens bestemmelse om journalsnoking som er av interesse, i 

tillegg til hpl. § 21a, siden helseregisterlovens bestemmelser ikke anvendes på elektronisk pa-

sientjournal.222 

 

Regelen i pasjournl. § 16 er ikke et absolutt forbud uten unntak. Ut i fra ordlyden kan bestem-

melsen tolkes indirekte, slik at det er tre typer unntak fra regelen om snoking. Det foreligger 

for det første ikke snoking dersom pasientjournaler er lest som følge av at helsepersonell skal 

gi helsehjelp til vedkommende. Dette unntaket kan ses på som en parallell til hpl. § 25. Unnta-

ket vil ikke bli ytterligere kommentert da hensynene bak unntaket antas å være sammenfal-

lende med hensyn og formål bak hpl. § 25, som er grundig gjennomgått tidligere i oppgaven. 

For det andre foreligger det ikke snoking der det er begrunnet ut i fra administrasjon av slike 

tjenester. Unntakene i pasjournl. § 16 vil også bidra til å oppfylle kravet om forsvarlighet i 

hpl. § 4, ved at snoking ikke omfatter helsepersonell som har rettmessig grunnlag for å lese 

pasientjournalen samt administrasjon av slike tjenester. Ved administrasjon av helsetjenester 

foreligger det ikke et tjenestlig behov for opplysningene slik som  samarbeidende helseperso-

nell har. Administrasjon av slike tjenester kan her tolkes som for eksempel databehandlere 

som sikrer opplysningene og jobber med selve datasystemet som håndterer pasientinformasjo-

nen. For det tredje vil det ikke foreligge snoking der det finnes hjemmel for innsynet i enten 

lov eller forskrift. Det sistnevnte unntaket er også understreket i praksis og forarbeidene som 

nevnt over. Dette kan for eksempel være en forskrift som gjelder uavhengig av pasientjournal-

loven, og som i utgangspunktet ikke har noen direkte kobling til denne, men som har en spe-

sialbestemmelse angående tilgang til pasientopplysninger. Et eksempel på lov eller forskrift 

som gir hjemmel for tilgang på pasientopplysninger er regelen om personell som jobber med 

elektronisk bearbeiding av opplysningene i helsepersonelloven.223 Alle vilkår i bestemmelsen 

må selvsagt være oppfylt for at unntaket skal være lovlig.  

Bakgrunnen for vedtagelsen av hpl. § 21 a var et tilsyn Datatilsynet gjennomførte i 2004, som 

avdekket snoking ved et av landets helseforetak. Helseforetaket ble anmeldt for manglende 

informasjonssikkerhet. Det ble også stilt spørsmål ved om avdelingslederen som hadde snoket 

                                                
222 Jf. pasjournl. § 16, hregl. § 3(3) 
223 Jf. hpl. § 25(2). 
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i pasientjournaler hadde brutt sin taushetsplikt etter helsepersonelloven. Det ble gjort en vur-

dering etter hpl. § 21, og statsadvokaten konkluderte med at det ikke kunne innfortolkes et 

forbud mot urettmessig tilegnelse av personopplysninger i pasientjournaler i hpl. § 21. I denne 

saken gikk kravet om lovhjemmel i Grl. § 96 foran behovet for en utvidende tolkning av hpl. 

§ 21, selv om det forelå reelle hensyn som talte for en utvidende forståelse. På den annen side 

talte en naturlig språklig forståelse for at journalsnoking ikke var omfattet av hpl. § 21.224 

Datatilsynets sak synliggjorde behovet for en lovregulering av snoking i journaler, og bidro til 

at arbeidet mot en ny lovbestemmelse ble igangsatt. Etter Helse- og sosialdepartementets me-

ning var det en mangel ved helsepersonelloven at det ikke var et eksplisitt forbud mot å urett-

messig tilegne seg pasientopplysninger.225 Samtidig ble det også ansett som uholdbart og uro-

vekkende om snoking i pasientjournaler skulle få fortsette å skje uten mulighet for å reagere 

med en administrativ reaksjon eller straff.226 Derfor ble det vedtatt et forbud mot snoking i pa-

sientjournaler.  

 
Det kan tenkes at et forbud ville gjøre at færre snoker i journaler, og at helsepersonell er eks-

tra påpasselig med hvilke journaler som åpnes. Snoking blant helsepersonell setter personver-

net tilbake i det pasientene ikke har noen kontroll over hvem som snoker og hvilken informa-

sjon som blir lest. Interessen i diskresjon minimeres, da pasienten ikke har kontroll og kanskje 

ikke blir klar over at pasientjournalen er åpnet uten gyldig grunn, før etter at det er gjort. Dette 

er svært skadelig for tilliten mellom pasient og helsepersonell. Som nevnt tidligere, kan brudd 

på tillit medføre vanskeligheter med å gi forsvarlig helsehjelp, begrunnet i at pasienten er lite 

villig til å gi informasjon ved behov. Dette kan føre til at pasientjournalen har lite informasjon 

som kan være utfordrende når helsehjelp skal gis. På den annen side har databehandlere en 

plikt til sørge for at pasientopplysninger og tilgang på disse bare gis der tilgang er ”nødvendig 

for vedkommendes arbeid” og dette er i samsvar med bestemmelsene om taushetsplikt, derav 

hpl. § 25.227 Ansvaret omhandler å tilrettelegge og organisere virksomheten slik at ulegitimert 

tilegnelse av pasientopplysninger ikke skal kunne skje.228 Ansvaret til databehandleren blir 

                                                
224 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s.13 
225 Jf. Innst. O nr.38 (2007-2008) s.8, Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s.13, 64 
226 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s.64 
227 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s.65. 
228 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s.65 
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med dette en ekstra sikkerhet for personvernet i det denne skal sikre systemet rundt elektro-

nisk pasientjournaler. Reglene rundt databehandlere vil ikke bli kommentert ytterligere, jf. av-

snittet ”avgrensning”. Det fremgår av forarbeidene til lovbestemmelsen i hpl. § 21a at det 

skulle komme klart og tydelig frem at ulegitimert tilegnelse av personopplysninger i pasient-

journaler er ulovlig.229 Fortsatt skjer det imidlertid uheldige episoder ved at helsepersonell blir 

tatt for snoking i pasientjournaler.230  

 
Personopplysningslovens bestemmelser om behandling av sensitive personopplysninger og 

sikkerhet innenfor datasystemene som håndterer pasientjournalene gjelder i tillegg til forbu-

det. Dette fungerer som en økt sikkerhet for personvernet og styrker personvernets stilling. 

Det er også bestemmelser i pasientjournalloven som regulerer sikkerheten rundt integritet, 

konfidensialitet og tilgjengelighet som bidrar til å sikre personvernet.231  

 
Det foreligger en sammenheng mellom snoking i pasientjournaler, taushetsplikten, tilliten 

mellom helsepersonell og pasient og forsvarlighetskravet i hpl. § 4. Dette kommer klart til ut-

trykk i forarbeidene til hpl. § 21a  hvor det blir uttalt at det vil ”ikke være mulig å drive en 

forsvarlig helsetjeneste dersom det skulle være slik at helsepersonell i enkelttilfeller ikke fører 

nødvendige opplysninger inn i journalen til en pasient fordi en frykter at noen kan få urett-

messig kunnskap om opplysningene.”232  

Det fremgår både av ordlyden i bestemmelsen og uttalelser i forarbeidene at det er et klart 

lovforbud som er vedtatt i hpl. § 21a.233 Det kan imidlertid tenkes situasjoner hvor det vil 

fremstå ganske urettferdig å straffe helsepersonell som ikke har skyld i at de har fått kjenn-

skap til typen informasjon som omfattes av hpl. § 21a. Som et eksempel kan nevnes sykeplei-

ere som snakker seg i mellom, hvor den ene forteller om informasjon hun har tilegnet seg etter 

snoking i pasientjournaler. I rent objektivt forstand vil dette være omfattet av vilkåret ”tilegne 

seg” helseopplysninger, og begge vil være å klandre for urettmessig tilegnelse av pasientopp-

lysninger. Den sykepleieren som kun får denne informasjonen via den som faktisk har logget 

                                                
229 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s.61, 63 
230 Jf. Sak fra Sunnmørsposten 29.03.2016 hvor en lege ble tatt for snoking i journal, per 24.11.2016, 

http://www.smp.no/nyheter/2016/03/29/Lege-tatt-for-snoking-i-journal-12530220.ece  
231 Jf. pasjournl. § 22. 
232 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s.61,64 
233 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s.64. 
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seg inn i pasientjournalen, kan imidlertid ikke klandres. Et annet eksempel kan være ved sys-

temfeil i dataprogrammet, at helsepersonell ved uhell leser deler av en journal som har hengt 

seg i systemfeilen. Med slike tilfeller for øyet er det uttalt i forarbeidene at det kreves forsett 

eller grov uaktsomhet for å kunne straffes for brudd på bestemmelsen. Forbudet vil dermed 

ikke omfatte tilfeller hvor helsepersonell mottar og leser et dokument ved en feil som ved-

kommende ikke ut ifra behandling har behov og grunnlag for å lese.234 Det klare lovforbudet 

kommer tydelig frem i en sak fra Lagmannsretten i 2013. Her var det ikke avgjørende om til-

talte hadde bedt om å få en utskrift av de åpnede journalene eller ei. Det avgjørende var at til-

talte hadde oppfordret til å gå ulegitimert inn i pasientjournaler.235 Dette kan tolkes slik at det 

er selve handlingen og oppfordringen til å snoke som omfattes av forbudet, ikke hva som gjø-

res med informasjonen en tilegner seg.  

Det er en pågående diskusjon hvilken metode som egner seg best for å oppdage snoking. 

Dette er av særlig sentral betydning fordi når lovgivningen gir effektiv beskyttelse og regule-

ring av snoking, er det avgjørende at eventuell snoking som gjøres kan bli oppdaget. Det er 

per dags dato ingen felles nasjonal standard for å oppdage snoking. Nasjonal IKT har som mål 

i perioden 2016 - 2019 å få utarbeidet gode, digitale løsninger for pasienten, samt felles løs-

ninger og tjenester som fremmer effektivitet og kvalitet.236 Nå foreligger det ulike metoder for 

å avdekke snoking ved helseinstitusjonene. I det følgende skal jeg se nærmere på metoden 

som brukes ved St. Olav Hospital og et forprosjekt ved Ullevål universitetssykehus i Oslo 

som hadde som formål å teste ut hvitvaskingmetoden for å avdekke snoking.  

For å avdekke snoking ved St. Olavs Hospital HF i Trondheim er rutinen at det trekkes ut ca. 

60 ansatte per måned som har vært aktive i en journal de siste tre månedene. De ansatte er til-

feldig utplukkede, og velges ut uavhengig av både avdeling og yrke. De ansatte søkes så opp i 

systemer, og det gis en oversikt over hvilke pasientjournaler den ansatte har søkt opp og dato 

for dette. Deretter knyttes dette sammen med innleggelse, poliklinisk kontakt og hvilke doku-

menter det er slått opp i.237 Ved et stort sykehus kan det sies å være en særdeles stor mengde 

                                                
234 Jf. Ot.prp. nr.25 (2007-2008) s.64. 
235 Jf. LB-2013-147035 punkt 4 ”Tiltalen post II – B”. 
236 Jf. Nasjonal IKT HF sin strategi for perioden 2016 – 2019, s.6.  
237 Jf. Uttalelse per e-post 02.november 2016 fra Seksjonsleder ved Fagavdelingen og seksjon for kliniske IKT-

funksjoner, Rut Naversen, ved St. Olavs Hospital HF. 
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åpnede pasientjournaler i løpet av et år. Det er ikke vanskelig å se at å avdekke snoking i pasi-

entjournaler er en komplisert, tidkrevende og nokså tilfeldig prosess. Det kan aldri vites med 

stor nok sannsynlighet at de ansatte ikke snoker i pasientjournaler når kun et fåtall blir kon-

trollert. Ved St. Olavs Hospital er det om lag 10 000 ansatte, og 60 ansatte er dermed en liten 

prosentandel.238 På den annen side er det et moment at de ansatte ikke skal føle seg mistenke-

liggjort. Dette ville kanskje vært tilfelle dersom det hadde vært en stor prosentandel som 

hadde blitt sjekket hver måned. Videre er det også et spørsmål om ressurser, siden det både er 

en tidkrevende og sammensatt prosess for å få avdekket snoking. Det har vært et betydelig fo-

kus på snoking i pasientjournaler i media, hvor også sanksjonene har blitt fremmet. Ved at det 

har blitt avdekket flere tilfeller av snoking ved helseinstitusjoner kan det antas at det har vært 

økt fokus på dette fra ledelsen innad i de ulike helseinstitusjonene, for å bedre holdningene 

blant de ansatte, og på lang sikt hindre og minimere snoking i pasientjournaler. Det kan like-

vel ikke unngås å stille spørsmål ved om det i dag foreligger en reell kontroll av snoking i pa-

sientjournaler.  

Ullevål Universitetssykehus HF har jobbet med et prosjekt for å avdekke snoking mest mulig 

effektivt. Prosjektet baserer seg på mønstergjenkjenning.239 I prosjektet er det totale samlede 

volumet av oppslag 7,3 millioner i perioden 01.07.2011 – 31.12.2011. Dette er etter at alle 

oppslag som er gjort på samme pasient innenfor en time, er slått sammen til et oppslag. Opp-

rinnelig var antall oppslag 24 millioner.240 Dette viser et bilde over hvor mange oppslag som 

blir gjort, og tallet tydeliggjør behovet for å finne en effektiv metode å avdekke snoking på. I 

rapporten konkluderes det med at mønstergjenkjenning anses som en egnet metode for å av-

dekke urettmessig tilegnelse av pasientjournaler, og at den har et omfattende potensial. I til-

legg konkluderes det med at mønstergjenkjenning anses som et godt alternativ for å velge ut 

hvilke oppslag som skal analyseres manuelt.241 

 

                                                
238 Jf. Nettsiden til St. Olavs Hospital HF hvor det foreligger oversikt over nøkkeltall, per 24.11.2016, 

https://stolav.no/om-oss . 
239 Jf. Forprosjektet ”mønstergjenkjenning som metode for å oppdage taushetspliktbrudd ved bruk av pasientjour-

nal” også kalt ”mønstergjenkjenningsprosjektet”, utarbeidet i samarbeid med Innomed og Oslo Universitets-
sykehus. Direkte link til rapporten fra prosjektet ligger under litteraturlisten.  

240 Jf. Rapporten fra forprosjektet om mønstergjennkjenning, s. 9.  
241 Jf. Rapporten fra forprosjektet om mønstergjenkjenning s.11, 12.  
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8 Konklusjon.  
Behandling av personopplysninger er en nødvendig forutsetning for at et moderne samfunn skal 

fungere optimalt, og velferdssamfunnet gjør det stadig mer påkrevet med en omfattende og 

intensiv bruk av personopplysninger.242 Samtidig er det hele tiden nye utfordringer på grunn av 

den teknologiske og økonomiske utviklingen.243 Det har skjedd en stor utvikling av lovgiv-

ningen om personvernet siden dommen om to mistenkelige personer på 1950-tallet, og det som 

da var et ulovfestet personvern.244 Personvernet blir ivaretatt både via flere lover, men uansett 

hvor godt beskyttet personvernet er i lovgivningen, er helsetjenestens sikring av personvernet 

en kontinuerlig prosess.245 Personvernet innenfor helsesektoren er med andre ord noe som alltid 

vil stå sentralt og åpent for diskusjon og utvikling. Det er derfor av vesentlig betydning at lov-

verket er utviklet og oppdatert i samsvar med utfordringene som personvernet møter i helsesek-

toren i dag, men at også lovverket er forberedt på fremtidige utfordringer for personvernet.  

 
For at helsepersonell skal kunne oppfylle kravet om å gi forsvarlig helsehjelp, vil det ofte være 

absolutt nødvendig at de også får tilgang på pasientopplysninger. Derfor kan det sies å være 

forsvarlig at samarbeidende helsepersonell får tilgang på pasientjournaler gjennom blant annet 

hpl. § 25. Samtidig ivaretar lovgivningen personvernet godt, gjennom reglene om taushetsplikt, 

unntak fra taushetsplikt, forbud mot snoking, samt bestemmelsene om behandling av person-

opplysninger. Utfordringene ligger i forhold til hvordan gjennomføringen i praksis er ved de 

ulike helseinstitusjonene. Det foreligger i dag ingen tilfredsstillende løsning på hvordan sno-

king i pasientjournaler skal kunne oppdages, og i dag gjøres dette på en tungvint og ressurskre-

vende måte. Det er ikke mulig å gi noe eksakt bilde på hvor stor andel snoking som forekommer. 

Likevel er det grunn til å anta at det er et stort behov for en nasjonal løsning for å kunne avdekke 

snoking. Dette ville ha gjort arbeidet rundt avdekking av snoking enklere og personvernet til 

pasientene ville blitt styrket atskillig.  

Det konkluderes med at selve lovgivningen ivaretar personvernet godt, og fremmer et person-

vernvennlig regelverk. Det er selve praktiseringen innenfor helsetjenesten hvor utfordringene 

ligger.  

 

                                                
242 Jf. Meld. St.11(2012-2013) s.7, Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s.21, NOU 1997: 19 s.29. 
243 Jf. Ot.prp. nr.92 (1998-1999) s.11. 
244 Jf. Rt.1952 s.1217 To mistenkelige personer. 
245 Jf. Meld. St.11 (2012-2013) s.15. 
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9. Kilderegister. 
 
9.1 Lover: 
1927        Lov av 29.april 1927 nr.1 om leger (legeloven). Nå opphevet. 

1978        Lov av 9.juni 1978 nr.48 om personregistre (personregisterloven). Nå opphevet. 

1980        Lov av 13.juni 1980 nr.42 om leger (legeloven). Nå opphevet. 

1999        Lov av 21.mai 1999 nr.30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

(menneskerettsloven). 

1999        Lov av 2.juli 1999 nr.63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettig-

hetsloven). 

1999        Lov av 2.juli 1999 nr.61 om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven). 

1999        Lov av 2.juli 1999 nr.64 om helsepersonell m.v (helsepersonelloven).  

2000        Lov av 14.april 2000 nr.31 om behandling av personopplysninger (personopplys-

nings     loven). 

2011        Lov av 24.juni 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse-        

og omsorgstjenesteloven). 

2014        Lov av 20.juni 2014 nr.42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helse-

hjelp (pasientjournalloven). 
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