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Høringsinnspill - Forslag til ny forskrift om pasientjournal
Innledning
Vi viser til høring om forslag til ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften), deres
ref. 18/1848.
Overordnet mener vi forslaget representerer et godt og viktig arbeid for å modernisere
Pasientjournalforskriften. Forslaget vil medføre at forskriften reflekterer de digitale mulighetene,
pliktene og begrensningene som fremkommer i annet relevant lovverk, ref. Pasientjournalloven
og den nye personvernlovgivningen.
Forskriften gjøres gjeldende for apotek
Vi støtter vurderingen at det er naturlig at apotekenes journalføringsplikt etter § 39, jf. 40 i
Helsepersonelloven, utdypes i pasientjournalforskriften. Vi er enig i vurderingen av at det er
naturlig at de samme reglene som gjelder for helsepersonell i andre virksomheter også må gjelde
for helsepersonell som yter helsehjelp i apotek. Formuleringen om at opplysningene skal føres når
det er «relevant og nødvendig» gir tilstrekkelig fleksibilitet til å danne grunnlag for journalføring i
flere typer virksomheter.
Vi støtter også vurderingen av at alle reseptekspedisjoner skal være å betrakte som helsehjelp, og
at dette også må gjelde ekspedisjoner som ikke inneholder helsefaglige vurderinger utover det
som er allerede er gjort av forskrivende lege. Tilnærmingen gir et klargjørende bilde av at
pasientens apotekjournal omfatter alle reseptekspedisjoner og all helsehjelp som ytes i tilknytning
til reseptekspedisjoner eller gjennomføring av farmasøytiske tjenester i apotek.
Reseptekspedisjoner er også dokumentasjonspliktige etter Apoteklovens 5-5a.
Dokumentasjonsplikten etter Apotekloven og etter Helsepersonelloven vil
derfor delvis være overlappende. Det bør være uproblematisk så lenge
apotekenes tekniske løsninger ivaretar krav i annet lovverk om integritet,
tilgjengelighet og konfidensialitet.
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Detaljnivå for innholdet i journalen
I høringsnotatet fremlegges det et alternativt forslag der dokumentasjonsplikten er ytterligere
detaljert. Vi mener at detaljeringsnivået slik det fremkommer fra forskriftsforslagets § 3 er på et
passende nivå. For høy detaljering kan medføre at beskrivelsene raskt utdateres med teknologisk
utvikling. F.eks. mener vi at innføring av Pasientens Legemiddelliste (PLL) medfører at forslaget i
alternativ §5 punkt 3a, om at journalen skal inneholde «en samlet og oppdatert liste over
relevante opplysninger om pasientens legemiddelbehandling» ikke vil være relevant. PLL må
lastes ned fra Reseptformidleren ved behov. PLL i reseptformidleren skal etter intensjonen være
den autorative kilden som til enhver tid viser hvilke legemidler siste behandlende lege har
besluttet at pasienten skal bruke, mens opplysninger lagret lokalt raskt vil bli utdatert.
Avsluttende kommentar
Selv om det ikke er direkte relevant for utforming av pasientjournalforskriften ønsker vi til slutt å
knytte en kommentar til eventuell oppdatering av nasjonale behandlingsrettede helseregistre med
ytterligere informasjon fra pasientens apotekjournal.
I dag er utlevering av legemidler fra apotek den primære kilden for informasjon om pasientens
legemiddelbruk i Kjernejournal. Med innføring av PLL vil informasjon om reseptutleveringer
være en viktig kilde for behandlende leges oppdatering/vedlikehold av PLL.
Pasientens apotekjournal vil også kunne inneholde annen informasjon som er relevant for
forskrivende lege, for eksempel opplysninger om farmasøytiske tjenester som Medisinstart.
Forskriften må derfor gi rom for at andre spesifiserte opplysninger fra apotekjournal skal
videreformidles fra apotek til nasjonale kilder om pasientens legemiddelbruk, der det er
hensiktsmessig.
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