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Nedsettelse av arbeidsgruppe for vurdering av innhold i pasientjournaler knyttet til 

offentlighetslovens virkeområde - Tilleggsoppdrag nr. 24  

Helse- og omsorgsdepartementet gir Helsedirektoratet slikt oppdrag: Nedsette en 

arbeidsgruppe som, i en betenkning, skal vurdere hvorvidt innhold i pasientjournaler bør 

omfattes av eller unntas fra offentlighetslovens virkeområde. Arbeidsgruppen skal bestå av 

blant annet jurister fra helseforetakene. Frist for oversendelse av betenkningen til 

departementet er 20. desember 2016. 

 

Bakgrunn for oppdraget 

Våren 2016 mottok en rekke av landets helseforetak innsynsbegjæringer fra VG. 

Innsynsbegjæringene omfattet blant annet innsyn i 

 statistikk knyttet til bruk av mekaniske tvangsmidler ved helseforetakene for 2014 og 

2015 og 

 tvangsprotokoller for pasienter ved det enkelte helseforetak som var underlagt 

mekaniske tvangsmidler i 2015 med Kontrollkommisjonens merknader 

 

Noen av helseforetakene vurderte innsyn i tvangsprotokollene etter offentlighetslovens regler 

og avslo innsyn under henvisning til lovens unntaksbestemmelser. Flere helseforetak avslo 

imidlertid innsyn i tvangsprotokollene under henvisning til at tvangsprotokollene var en del 

av pasientjournalen og at innhold i pasientjournaler ikke omfattes av offentlighetsloven. VG 

påklagde avslagene og sakene ble sendt til departementet for endelig avgjørelse. Eksempel på 

klage fra VG og oversendelse av klagesaken til departementet fra et av helseforetakene er 

vedlagt. 

 

Ved behandlingen av klagene konkluderte departementet med at tvangsprotokollene og 

innhold i pasientjournaler omfattes av offentlighetslovens virkeområde, og at innsyn må 



Side 2 

 

vurderes etter offentlighetslovens regler. Departementets konklusjon og begrunnelse ble sendt 

til samtlige helseforetak som hadde oversendt klage over avslagene til behandling i 

departementet. Departementet vedlegger til orientering svaret som ble sendt til St. Olavs 

hospital HF. Punktet "Tvangsprotokollene og innhold i pasientjournaler" er identisk i brevene 

som ble sendt til de aktuelle helseforetakene. 

 

I nåværende regelverk omfattes innholdet i pasientjournaler av offentlighetslovens 

virkeområde og spørsmål om innsyn må således vurderes etter nevnte lov. Avhengig av 

innsynsbegjæringens karakter vil innsyn nok ofte kunne avslås under henvisning til lovens 

unntaksregler. Klagesakene har imidlertid vist pasientjournaler også kan inneholde 

opplysninger/informasjon som allmennheten har interesse av.  

 

I klagebehandlingen har flere helseforetak fremsatt gode og viktige synspunkter og 

argumenter knyttet til spørsmålet om innhold i pasientjournaler omfattes av 

offentlighetslovens virkeområde. Sett i lys av departementets konklusjon om dagens 

rettstilstand ønsker departementet derfor å få belyst om innhold i pasientjournaler i fremtiden 

bør omfattes av eller unntas fra offentlighetslovens virkeområde.  

 

Eventuelle spørsmål vedrørende oppdraget kan rettes til seniorrådgiver Lise Gran på telefon 

22 24 84 56 og e-post lise.gran@hod.dep.no. 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Ann Margaret Løseth (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Lise Gran 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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	Med vennlig hilsen
	Ann Margaret Løseth (e.f.)

