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Vår ref.: NITO Bioingeniørfaglig institutt  Deres ref.: 22/4197 

 

Høring om pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv   

NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon, er landets største organisasjon for ingeniører 

og teknologer med over 100 000 medlemmer. NITO organiserer medlemmer innen alle sektorer. 

Innen helse og helsenæringer arbeider NITOs medlemmer i helseforetakene, statlig, kommunal, 

ideell og privat sektor. De aller fleste av landets bioingeniører er organisert i NITO bioingeniørfaglig 

institutt (BFI). 

 

NITO viser til Helse- og omsorgsdepartementet høring om forslag til endring  

i forskriftshjemmelen for nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13, og ønsker å peke på 

følgende: 

 

Dette er et forslag som i prinsipp ønskes velkommen, da det i dag er problemer med deling av 

pasientresultater med andre helseinstitusjoner. Det er imidlertid utfordringer knyttet til det å ivareta 

kravene til informasjonssikkerhet og dokumentasjon av hvem som får innsyn i pasientdata.  

 

Per i dag er det kun enkelte prøvesvar fra mikrobiologiske undersøkelser som er tilgjengelig  

i portalen «Helsenorge». I høringsnotatet framkommer det at prøvesvar fra alle laboratorie-

spesialiteter og bildediagnostiske spesialiteter vil bli gjort tilgjengelig, så lenge de elektroniske 

pasientjournal-systemene er integrerte med kjernejournalen. Flere av prøvesvarene vil si noe om 

alvorlig sykdom, som for eksempel kreft. I slike tilfeller vil det være nødvendig med mer utfyllende 

informasjon. Dette skjer gjerne gjennom samtale med behandler slik at pasient og pårørende blir 

godt ivaretatt og man reduserer risiko for misforståelser og økt belastning. NITO savner at det ikke 

framkommer av høringsnotatet om prøvesvar skal godkjennes/kvitteres av rekvirent/ansvarlig 

behandler før de gjøres tilgjengelig for pasienten, eller om de skal gjøres fortløpende tilgjengelige i 

kjernejournalen. I tillegg mener vi det bør gjøres en vurdering av hvordan man kan sikre at pasienten 

får tilgang til nødvendig veiledning og informasjon om hvordan prøvesvar skal forstås. 

 

Våre bioingeniørmedlemmer peker på utfordringer med hensyn på tolking – og etablering av grafer 

for å se på utvikling over tid – spesielt for fagområdet medisinsk biokjemi. Årsaken er at 

analyseplattform og analyseprinsipp varierer mellom de ulike laboratoriene, mellom 

sykehuslaboratorier og mellom det som gjøres hos fastleger. For flere analyser vil ikke resultatene 

være direkte sammenlignbare i en graf på grunn av dette. NITO mener derfor at det er viktig at det 

gis informasjon om analyseprinsipp/plattform i tillegg til referanseområder i nasjonal kjernejournal.  

 

Videre knyttes det usikkerhet til om de ulike datasystemene vil kunne «snakke sammen» slik at vi er 

sikre på at dataene overføres presis og nøyaktig. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

         

Trond Markussen      Egil Thompson   

President       Generalsekretær 


