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Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv. – endringer i 
pasientjournalloven 
 
FFO viser til overnevnte høringsnotat og vil her gi noen merknader til forslagene.  
 
Innledning 
Departementet foreslår en endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i 
pasientjournalloven. Forslaget går ut på at flere opplysninger kan inkluderes i kjernejournal. 
Departementet foreslår i høringsnotatet at prøvesvar skal inngå, og i første omgang laboratorie- og 
radiologsvar som vil gjøre at helsepersonell og innbyggere har enklere tilgang til disse opplysningene. 
 
FFO ønsker en slik løsning velkommen, fordi det gir for det første helsepersonell enkel tilgang til radiologi 
og prøvesvar ved å gjøre søk når de trenger det for å ytre helsehjelp. For det andre så gir det innbyggerne 
mulighet å få en samlet og komplett oversikt over egne radiologi og prøvesvar, noe som kan bidra til at 
pasientene får en samlet oversikt over svarene på radiologiundersøkelser og andre prøver. 
 
I høringsnotatet framgå det at «prøvesvar skal kunne sammenstilles og sammenstilles i Dashboard i grafer 
med tilsvarende undersøkelser i andre deler av helsetjenesten. På den måten vil mistenkelige funn raskere 
kunne avklares, eller trender i i prøvesvarene som tyder på sykdom eller som kan være til hjelp i videre 
diagnostikk og behandling, kunne oppdages.» 
 
FFO mener at dette vil kunne gi en raskere avklaring om patologi foreligger, og derigjennom raskere og 
mer presis behandling. Vi tror også at helsepersonells tilgang til radiologi og prøvesvar i kjernejournal 
også kan medføre mer effektiv ressursbruk. Dette fordi tidsbruken for å innhente nødvendig radiologi og 
prøvesvar vil kunne bli redusert sammenlignet med dagens situasjon, hvor det er mer tidkrevende å 
innhente slike opplysninger. 
 
Formålet med forslaget 
Selve formålet med å tilgjengeliggjøre radiologi- og prøvesvar i nasjonal kjernejournal er å sikre rask 
tilgang til nødvendig opplysninger i en behandlingssituasjon. Dagens løsning innebærer at helsepersonell 
med behov for innsyn i radiologi og prøvesvar må kontakte virksomhetene der opplysningene er lagret, 
noe som kan innebære at helsepersonell må kontakte flere instanser dersom opplysningene er lagret på 
flere steder. Ved å tilgjengeliggjøre dette i kjernejournalen er alle nødvendige opplysninger tilgjengelig på 
samme sted, og vil da kunne raskt kunne hentes fram. Dette er en ubetinget fordel i en 
behandlingssituasjon. Dette vil øke pasientsikkerheten gjennom rask og sikker tilgang. 
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Pasientenes tilgang til egne radiologi og prøvesvar 
Pasientene vil ha tilgang til sine egne radiologi- og prøvesvar på Helsenorge. Dette gjør det lettere for 
pasienter å følge med og delta aktivt i egen behandling. Det gir økt mestring å kunne følge opp egen 
behandling i samråd med behandlende helsepersonell. FFO mener dette bidrar til større grad av 
myndiggjøring av pasientene. 
 
For pasienter med kroniske sykdommer vil en komplett oversikt over radiologi og prøvesvar gi en ny 
mulighet med å følge med på eventuelle variasjoner i prøvesvarene over tid. Dette betyr at pasientene i 
mye større grad har oversikt over utviklingen av egen sykdom. 
 
FFO har i langt tid etterlyst at nasjonal kjernejournal må fylles med viktige helseopplysninger som gjør at 
helsepersonell med behov får rask tilgang til opplysningene uavhengig av hvor helsehjelpen gis. At 
radiologi og prøvesvar blir tilgjengelig både for helsepersonell og pasienter er et stort framskritt som vi 
støtter helhjertet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
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Styreleder        generalsekretær 


