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Høringssvar fra Apotekforeningen til forslag om endringer i
vergemålsloven – taushetsplikt og digitale vergefullmakter
Apotekforeningen viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet hvor det foreslås endringer i
vergemålsloven slik at opplysninger om at en person har fått verge og hvem vergen er, ikke er
underlagt taushetsplikt. Videre foreslås det at opplysninger om rammene for vergeoppdraget kan
gjøres kjent for dem som har hjemmel i lov til å motta slike opplysninger. Departementet beskriver at
forslag til endringer i reglene om taushetsplikt på vergemålsområdet vil legge til rette for bruk av
digitale vergefullmakter gjennom den såkalte FUFINN-løsningen.
Apotekforeningen er ikke oppført som høringsinstans, men har likevel valgt å gi innspill til høringen
da forslag til endring også kan ha konsekvenser for utlevering av legemidler på resept i apotek til
personer med fullmakt som verge. Apotekforeningen støtter forslag til endringer i loven som foreslått.
I høringen omtales et prosjekt hvor formålet er at vergens papirfullmakt skal erstattes av digital
fullmakt og tilgjengeliggjøres gjennom FUFINN-løsningen. Apotekforeningen kjenner ikke til
FUFINN-løsningen, men gjør oppmerksom på at apotekene benytter Personregisteret som
grunndatatjeneste for innhenting av personopplysninger. Dette er også grunndatakilden for resten av
helse- og omsorgstjenesten. I apoteket er informasjon om et vergemål og rammene for dette, relevante
og nødvendige opplysninger i en situasjon hvor verge skal hente ut reseptvarer på vegne av den vergen
representerer. Apotekpersonalet kontrollerer at den som representerer personen har nødvendige
rettigheter til å hente ut reseptvarer, motta personopplysninger og dokumenter utlevering i
apotekløsningen. I dag skjer dette ved at den som er verge viser frem skriftlig dokumentasjon på
vergemål.
Apotekforeningen mener det vil være av betydning at informasjon om vergemål og rammene for dette,
også gjøres tilgjengelig via Folkeregisteret og dermed Personregisteret/ny Persontjeneste. Apotekene
har utvidet tilgang iht. pasientjournalloven § 21 for tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra
Folkeregisteret og dermed PREG/ny Persontjeneste.
Dersom det ikke planlegges for å gjøre informasjon om vergemål og rammene for dette tilgjengelig
gjennom Personregisteret vil det være vesentlig for apotekbransjen at det fortsatt utstedes en
papirfullmakt.
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