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Bakgrunn for saken

E-helse vil jobbe for å endre regelverket når det er behov for det
 Mange påstander om at regelverket er en hindring
 Utfordring: ulik forståelse av handlingsrommet, hva som kan endres og hva 

som skal til

Regelverket balanserer ulike hensyn 
 Helsesektoren er gjennomregulert
 Enhver regel har et formål og er en del av en helhet
 Ulike hensyn skal ivaretas og veies mot hverandre

Eks: forsvarlig helsehjelp og personvern
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Når er det behov for regelverksutvikling?

Side 3

 Digitalisering et virkemiddel
 Kan løsningen etableres innenfor

gjeldende rett?
 Hvis ikke, er det realistisk å få vedtatt

nye regler eller endringer?

«For å kunne gi best mulig helsehjelp er 
det en forutsetning at relevante og 
nødvendige opplysninger om 
sykdomshistorie og legemiddelbruk 
følger pasienten gjennom hele 
pasientforløpet og forvaltes og lagres 
på en trygg måte.»



Hvordan regelverk blir til 

Side 4

 Stortinget er lovgivende og bevilgende 
myndighet

 Lovvedtak må ikke stride mot 
Grunnloven

 Norge er bundet av internasjonale 
konvensjoner

 Internasjonale avtaler
 EØS-avtalen

Maktfordeling av Erik Dyrhaug, Store norske leksikon. 



Grunnleggende rettigheter 

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter:

Beskyttelse av personvernet er en menneskerettighet 
 Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 og i Grunnloven § 102
 Behandling av personopplysninger er regulert i EUs personvernforordning (GDPR)
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Stortinget som lovgivende myndighet

Side 6

 Forutsetter politisk vilje
 Stortingets sammensetning «speiler folkeviljen» 
 Kan ikke ta for gitt at lovforslag blir vedtatt

 Stortinget må ha tilstrekkelig grunnlag for sine 
beslutninger
 Krav til utredning og begrunnelse
 «Alle» kan bidra ved høringsuttalelser

 Stortinget er også bevilgende myndighet, og kan sette 
vilkår for bevilgninger

Foto: Stortinget



Regelverksutvikling - samhandling

Side 7

Resept-
formidleren 

2007 

Åpnes for 
samtykke-

basert 
felles 

journal i 
kontor-

fellesskap 
2009

Nasjonal 
kjerne-
journal  
2013

Åpnes for 
felles 

journal 
mellom 

virksom-
heter 
2014

Forskrift 
om tilgang  

mellom 
virksom-

heter  
2014

Pasientens 
legemiddel-
liste vedtatt 

2017

Nasjonal data-
infrastruktur for 

digital sam-
handling

2022



Pasientjournalloven 2014

Side 8

Helseregisterloven av 2001 erstattet av:
 Pasientjournalloven for primærformål 
 Helseregisterloven for sekundærformål

Nytt i pasientjournalloven:
 Muligheter for felles journal uten samtykke §§ 9 og 10
 Plikt til å dele helseopplysninger med samarbeidende personell, 

også i andre virksomheter, når det er nødvendig for helsehjelpen, 
men: innenfor rammene av taushetsplikten

 Omstridt i høringsrunden
 Under Stortingsbehandlingen ville SP, V og SV fastholde krav om 

samtykke fra pasienten i hvert tilfelle for “tilgang på tvers”



Lov, forskrift og fortolkning

Side 9

 Stortinget kan i lov gi hjemmel til å 
fastsette detaljer i forskrift
 regjeringen eller et departement
 hjemmelen en absolutt ramme

 Noen forhold må alltid fastsettes i lov
 Eks: sanksjoner og betalingsplikt

 Regelverk kan tolkes
 HOD har i stor grad delegert 
 Fortolkninger av stor betydning skal 

forelegges HOD
 Autoritativ fortolkning = gjeldende rett



Tidslinje – pasientjournalloven § 8 med forskrift 

Utredning av 
finansierings-

modeller
2018

Beslutnings-
underlag for ny  e-
helseorganisering 

2018

Forslag til           
e-helselov på 

høring 
oktober 2019

Lovforslag 
e-helselov 
april 2020

Lovforslaget 
trukket

oktober 2020 
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Tidslinje - pasientjournalloven § 8 med forskrift (2)

Nytt forslag 
på høring 
juni 2021

Lovforslag om 
forskrifts-
hjemmel  

oktober 2021

Innstilling fra  
helse- og 
omsorgs-
komitéen

8. des. 2021 

Behandling i 
to omganger i 

stortinget i 
plenum

Lovvedtak
15. des. 2021

Forskrifts-
bestemmelser 

fastsatt        
22. des. 2021
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Regelverk og smidig utvikling 

Side 12

 «Jussen er faktumsensitiv» - mindre endringer i 
løsning kan ha stor juridisk betydning

 Utredningsinstruksen må følges
 For sent å påbegynne i gjennomføringsfasen

 Tidlig avklare rammer og handlingsrom
 Vurder ulike løsningsalternativer
 Beskriv og begrunn behov, formål og løsning
 Ved tvil be om fortolkning

Smidig utvikling innenfor gjeldende rett



Takk for oppmerksomheten !

birgitte.jensen.egset@ehelse.no
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