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Deres ref Vår ref Dato 

Nils E. Øy og Arne Jensen 17/1354-  22.03.2017 

 

Arbeidsgruppe angående pasientjournaler og offentleglova  

Helse- og omsorgsdepartementet viser til deres brev av 14. mars 2017 vedrørende 

arbeidsgruppe om pasientjournaler og offentlighetsloven. Vi kan ikke se at vedlegget som 

dere refererer til lå ved brevet deres. Det er Administrasjonsavdelingen som besvarer 

henvendelsen fra dere. 

 

I brev av 1. september 2016 gav departementet følgende oppdrag til Helsedirektoratet: 

 

"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." 

 

Departementet har hatt en etterfølgende dialog med Helsedirektoratet om oppdraget.  

 

I september utsatte departementet fristen for levering av betenkningen til 20. februar 2017.  

 

I oktober presiserte departementet overfor Helsedirektoratet at det er viktig at arbeidsgruppen 

ikke bare består av jurister fra helseforetakene, men også har deltakere med kompetanse om 

offentlighet som kan argumentere for viktigheten av åpenhet og innsyn. 

 



Side 2 

 

I midten av desember ble departementet informert om at det var avholdt et møte i 

arbeidsgruppen 2. desember 2016, og at gruppen bare hadde deltakere fra helseforetakene og 

Helsedirektoratet.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet ser det som svært viktig at arbeidsgruppen også har 

deltakere som ivaretar offentlighetens og medienes interesser, som kan argumentere for 

viktigheten av åpenhet og innsyn. I et møte med Helsedirektoratet 19. desember 2016 ba 

derfor departementet om at arbeidsgruppen ble utvidet eller endret.  

 

På bakgrunn av dette gjorde Helsedirektoratet endringer i gruppen. Disse endringene 

innebærer at det nå bare er to deltakere fra helseforetakene. I tillegg er det deltakere fra 

Redaktørforeningen, Pressens faglige utvalg, Legeforeningen, Pasient- og brukerombudet og 

Helsedirektoratet.  

 

Det eksisterer altså kun en arbeidsgruppe som skal bidra i Helsedirektoratets arbeid med å 

levere en betenkning om pasientjournaler og offentleglova. Arbeidsgruppen som avholdt møte 

2. desember 2016 er ikke lenger operativ og kommer ikke til å levere noen bidrag til dette 

arbeidet. Dette har også Helsedirektoratet bekreftet overfor departementet. 

 

På grunn av endringene i arbeidsgruppen ble fristen for å besvare oppdraget utsatt til 30. mai 

2017.  

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Siv Wurschmidt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Lise Gran 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Adresseliste 

Norsk Presseforbund Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO 

Norsk Redaktørforening    
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