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Hva har du
skrevet om meg?
Om journal
og epikrise

Innledning
Helsepersonell er pålagt å føre journal på alle pasienter de er
i kontakt med. Journaler er nødvendige for å gi pasienten god
helsehjelp i fremtiden – helsepersonell trenger ofte å vite om
tidligere sykdom for å gi forsvarlig behandling. Journaler er
også nødvendige for pasientens rettsikkerhet – hvis det ikke
finnes noen opplysninger om behandlingen, blir det umulig
å sjekke om behandlingen var forsvarlig, og det blir også
vanskelig å nå frem med en klage. Samtidig er det også forhold
rundt journaler som kan oppleves belastende for enkelte
pasienter.
I dette heftet kan du lese mer om lover og rettigheter som
angår journaler og epikrise.
Heftet er gitt ut av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse, og vil fokusere mest på tema som gjelder
for pasienter innen psykisk helsevern. Men mange av reglene
gjelder for alt helsepersonell, og for alle pasienter, uavhengig av
diagnoser.
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Hvem skal føre journal?
Helsepersonell har plikt til å føre journal for pasienter som
mottar helsehjelp. Denne plikten gjelder både i kommuner og i
spesialisthelsetjenesten, men bare når helsepersonell utøver
helsehjelp. Det betyr at det skal føres journal på sykehus og
legevakt, hos fastlege, på helsestasjoner og i kommunale
institusjoner, og på andre steder som gir helsehjelp. Det skal
ikke føres journal på aktivitets – eller fritidstilbud, hvis de ikke
gir helsehjelp.
Personer som jobber utenfor det offentlige helsevesenet
og ikke er autorisert helsepersonell, som f.eks. healere,
akupunktører eller andre, har ikke plikt til å føre journal når
disse jobber privat og ikke har en annen helseutdanning i tillegg.
Hvis flere personer samarbeider om behandlingen, er det én
av dem som skal føre journalen. I helseinstitusjoner (f.eks.
sykehus) er det én person som har ansvar for å føre journalen
for den enkelte pasienten. Det er denne personen som
bestemmer hvilke opplysninger som skal stå i journalen.
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Hva skal stå i journalen?
Journalen er til for pasienten og er også et viktig
arbeidsverktøy for helsepersonell. Den skal dokumentere
tidligere sykdom, plager og behandling slik at helsepersonell
som skal hjelpe pasienten senere kan gi god og forsvarlig
helsehjelp.
Journalen kan også brukes av pasienten hvis han/hun ønsker å
klage på behandlingen, eller på at han/hun ikke fikk forsvarlig
og riktig behandling.
Journalen skal inneholde relevante og nødvendige
opplysninger om pasienten og om behandlingen som gis,
og det er regler om hva som skal føres i journal.
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Det betyr at journalen skal inneholde relevante og saklige
beskrivelser av pasientens problemer, symptomer og plager,
og også omhandle livssituasjonen, hvis det er relevant.
Journalen skal også inneholde beskrivelser av hvilken behandling
som blir gitt, effekter og bivirkninger av behandling, hva som
hjalp og hva som ikke hjalp.
Journalen skal videre inneholde beskrivelser av hvilke
vurderinger som ble gjort, f.eks. vurderinger av selvmordsfare
eller om pasienten kan være farlig.
Dessuten skal journalen inneholde opplysninger som er
relevante for meldeplikt. Hvis helsepersonell har plikt til å
melde, f.eks. til barnevernet eller trafikkmyndighetene, som
beskrevet over, skal journalen inneholde informasjon om hvorfor
det er nødvendig å melde fra.
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Psykiatriske journaler
er litt annerledes
Bestemmelsene om journal er felles for alt helsepersonell
og all behandling i helsevesenet, uavhengig av diagnoser.
Samtidig er det noen forskjeller på somatisk og
psykiatrisk behandling.
Hvis en pasient har brukket benet, vil informasjonen
i journalen være mer avgrenset og inneholde
opplysninger som røntgenbilder, informasjon om gipsing,
smertestillende osv.
Når en person blir innlagt på grunn av psykiske plager, er
situasjonen mye mer sammensatt og kompleks, og det
kan være nødvendig å ta med informasjon om forhistorie,
tidligere innleggelser, familieforhold og evne til å ta
vare på seg selv (vaske seg, holde leiligheten i orden,
økonomi, osv.). Det kan også være relevant å beskrive
hvordan personen har det og hvordan han eller hun
oppfører seg, om personen er sint, redd, gråter, kjefter,
ikke svarer, skader seg, er urolig, snakker mye, snakker
lite, ikke ser folk i øynene osv. Dette kan være informasjon
som absolutt er relevant for å forstå pasienten og
gi behandling, men som er mye mer sensitivt og mer
personlig enn et røntgenbilde av et brukket ben.
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«God yrkesskikk»
I lov om helsepersonell står det at «journalen skal føres
i samsvar med god yrkesskikk». Hva det er kan være
vanskelig å definere, og det kan også variere mellom ulike
yrkesgrupper (f.eks. leger og psykologer). Generelt kan man
si at informasjonen skal være nødvendig og relevant, at
opplysningene skal føres på en respektfull måte og være
saklige og objektive.
Det kan være relevant i noen sammenhenger å skrive ting
som at «pasienten er en ung kvinne. Hun ser sliten og ustelt
ut, og når jeg spør, svarer hun at hun ikke har orket å dusje
eller stelle seg den siste uken, fordi det har vært så vanskelig.
Hun sier hun pleier å dusje hver dag, og også sminke seg, men
ikke har orket det nå.» Dette kan være viktige opplysninger,
selv om det er sensitivt.
Men, det er ikke respektfullt å beskrive samme situasjon
slik: «Pasienten er en skitten og ustelt jente, lukter vondt,
har sikkert ikke dusjet på evigheter». Her er det subjektive
meninger og antagelser, som ikke er respektfullt beskrevet,
og som også inneholder synsing og antagelser. Det er ikke
greit i en journal.
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Journaler i hverdagen
Per har en vanskelig dag
Per har en schizofrenidiagnose, og bor i en døgnbemannet,
kommunal omsorgsbolig. De ansatte i boligen skriver journal
når de går av vakt, slik at de andre vet hvordan dagen hans har
vært, hva han trenger hjelp til og er opptatt av.
Journalen skal hjelpe de ansatte å gi Per god helsehjelp.
På mandag hadde Per hatt en vanskelig dag. Morten,
som har vært på vakt, skrev dette i journalen:
«Per har vært veldig vanskelig i dag. Han stod ikke opp når han
skulle, og ville ikke gå på dagsenteret eller gjøre det som stod
på planen hans. Han har ikke samarbeidet om noe i dag, men
blitt mer og mer sinna, urolig og vanskelig. Fikk beskjed om å
være inne hos seg selv, men laget mye bråk og forstyrret alle.»
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Skrev Morten en nyttig og respektfull journal?
Journalen skal hjelpe de ansatte å gi Per god helsehjelp.
Mortens journalnotat gir ingen opplysninger om hva som er
vanskelig for Per, hvorfor han har det vanskelig nå, hva Per selv
tenker om situasjonen og hva som anbefales som tiltak for å
hjelpe Per.
Da blir journalen lite nyttig for de andre som kommer på jobb.
Journalnotatet fokuserer heller ikke på at Per har det vanskelig,
men på at han er vanskelig og at han ikke samarbeider. Per
bor jo i bofelleskapet fordi han har alvorlige psykososiale
funksjonsnedsettelser. Da er det lite respektfullt å beskrive at
han «er vanskelig» og «ikke samarbeider», uten å beskrive hva
som plager Per.
Hvis Per ønsker det, kan han be journalansvarlig om at dette
notatet blir rettet eller slettet. Hvis han får avslag på ønsket
om retting/sletting, kan han klage til fylkesmannen.
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Journaler i hverdagen
Per har enda en vanskelig dag
Per hadde en slitsom dag på mandag, han sov lite om natten og
våknet til en ny, vanskelig dag på tirsdag.
Elsa var på dagvakt i boligen og skrev dette journalnotatet før
hun gikk av vakt:
«Per var veldig urolig i dagmorges, han var oppe, men hadde ikke
klart å kle seg, og kom ikke til frokost. Når jeg kom inn til ham,
var han veldig urolig, gikk frem og tilbake, snakket høyt, men ikke
til meg. Jeg satte meg ned og snakket rolig til ham, minte han
på hyggelige ting vi hadde gjort sammen og spurte hva som var
vanskelig. Etter en stund klarte Per å fortelle meg at stemmene
var veldig plagsomme nå, og at han var veldig redd. Han sa han
ble roligere når vi var sammen med ham og hjalp ham å huske
hva han skulle gjøre. Per trengte mye hjelp til å kle seg, ordne
leiligheten, ta medisiner og lage frokost, men ble roligere når vi
gjorde dette sammen.
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Per er fortsatt redd nå, men virker roligere når noen er sammen
med ham, hjelper ham med det praktiske og passer på at han ikke
kaver seg opp. Han blir mer urolig av støy, høye stemmer og ble
veldig redd når en av de andre som bor her smelte med en dør. Per
trenger ekstra oppfølging nå, og hvis dette varer, må vi vurdere
om vi skal kontakte legen hans og be om råd.»

Skrev Elsa en nyttig og respektfull journal?
Ja, Elsas journalnotat gir konkrete beskrivelser av hva Per gjør,
hva han selv sier, hva som hjelper han og hva som gjør situasjonen
verre. Det er nyttig for de som skal jobbe med Per og gir også
beskjed om hva som skal gjøres hvis Per får det vanskeligere
(kontakte fastlege). Notatet tar også hensyn til hva Per selv
sier om situasjonen, hva han trenger hjelp til og beskriver Pers
vanskelige dag på en respektfull måte.
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Rett til innsyn i journal
Journalen er til for pasienten og er også et arbeidsverktøy for
helsepersonell. Som hovedregel har du som pasient rett til å lese
journalen din, med alle vedlegg. Du har også rett til en utskrift
over hvilket helsepersonell som har lest journalen din.
Hvis du ber om det, har du også rett på kopi (men det kan være
du må betale for kopieringen).
Du har også rett på å få en kort forklaring på ting du ikke forstår,
f.eks. faguttrykk eller medisinske beskrivelser.

Når kan man nektes å lese journalen?
Hvis det er helt nødvendig for å forhindre fare for liv eller alvorlig
helseskade for pasienten selv, kan pasienten nektes å lese
journalen. Dette kan f.eks. gjelde en veldig urolig og syk pasient
som man tenker kan bli så fortvilet av å lese beskrivelsene i
journalen at vedkommende kan skade seg eller andre.
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Hensyn til andre
Pasienten kan også nektes å lese (deler av) journalen hvis den
inneholder opplysninger om andre (f.eks. pårørende), opplysninger
som det vil være skadelig at pasienten får vite.
Journalen til et barn kan f.eks. inneholde personlig informasjon om
foreldre eller søsken som var relevant for barnets situasjon da
journalen ble skrevet, men som det ikke er rimelig at den voksne
pasienten skal lese i ettertid.
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Bruk av representant
Hvis du nektes innsyn i journal, kan du be om at noen andre som
representerer deg skal få lese journalen. Det skal de få lov til,
hvis de anses som skikket til å gjøre dette på vegne av deg. Hvis
den som skal være din representant er en lege eller en advokat,
er hovedregelen at de ikke kan nektes innsyn. Den som leser på
vegne av deg kan gi deg generell informasjon, men har ikke lov til
å videreformidle informasjon om andre, eller informasjon som kan
være farlig for liv eller helse.

Hvis pasienten dør
Nærmeste pårørende kan få innsyn i journalen til en pasient som
er død, hvis det ikke er særlige grunner til å nekte dette, som for
eksempel at pasienten selv har bedt om at pårørende ikke skal
lese journalen etter at han er død.
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Tilgang til elektronisk journal
Noen sykehus og behandlingssteder bruker nå elektronisk
journal. Da kan pasienten logge seg på hjemmefra og lese
journalnotat mens behandlingen pågår. Det kan være en fin
måte å holde seg orientert om behandlingen på.
Hvis du bruker denne funksjonen, er det viktig at du tenker
sikkerhet på samme måte som når du bruker nettbank eller
andre personlige og sensitive tjenester som er nettbaserte.

Kjernejournal
Kjernejournalen er en elektronisk tjeneste som gir alle sykehus
og legevakter i Norge tilgang til viktig og kritisk informasjon.
Du kan også selv lese journalen på nett og legge til enkelte
opplysninger. Du vil automatisk få en kjernejournal hvis du
ikke reserverer deg mot det. Kjernejournalen inneholder ikke
detaljer om diagnoser og behandling, bare kritisk og livsviktig
informasjon.
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Det kan være vanskelig å lese om egen sykdom
Noen ganger kan det være vanskelig å lese journalen sin. Noen
utrykk kan misforstås eller være helt uforståelige. Noen
ganger skriver helsepersonell på en overflatisk eller lite
respektfull måte, eller de har misforstått eller oversett viktig
og relevant informasjon.
Andre ganger er det som står nødvendig og skrevet så
respektfullt som mulig, men det kan likevel være vondt å lese.
Hvis du leser journal hjemmefra, bør du derfor alltid ta det opp
med behandler hvis det er noe du reagerer på. Kanskje er det
en misforståelse, som lett kan oppklares. Hvis beskrivelsene er
feilaktige eller klart respektløse, bør du snakke med en annen
helsearbeider for å få forsvarlig hjelp og eventuelt også hjelp til
å klage.
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Journaler i hverdagen: Charlotte leser journalen sin
Charlotte har gått til samtaler hos Berit som er psykolog på
poliklinikken på DPS ganske lenge nå. Charlotte har gått i
behandling tidligere også, og hun syns det er vanskelig å stole på
at behandleren vil hjelpe henne og vil henne vel.
Charlotte har ikke tenkt over det før, men litt tilfeldig finner
hun ut at journalen hennes ved poliklinikken er tilgjengelig på
nett. Hun logger seg inn med kodebrikke og passord og kan lese
journalnotatene Berit har skrevet om henne. Mye er greit og
handler om ting Charlotte vet de har snakket om. Men det er
også mye det er vondt å lese. Berit har noen ganger skrevet at
Charlotte er veldig sint i timen, hun har skrevet at det er mistanke
om personlighetsforstyrrelse og at Charlotte har vansker med
relasjoner til andre. Det står også at Berit vurderer at Charlottes
problemer er «omfattende og varige». Når Charlotte leser dette
blir hun sint og fortvilet. Hun likte Berit, men Berit syns helt
opplagt at hun er både sint, slem og vanskelig.
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Personlighetsforstyrra og uten evne til å omgås andre. Og at
dette er varig. Charlotte opplever at det Berit skriver om henne
betyr at hun er helt håpløs. Når Berit sender en sms og spør
hvorfor hun ikke kom, sier hun bare at hun var syk.
Charlotte er veldig i tvil, men velger likevel å gå til neste time.
Det er vanskelig. Hun er sint og vil ikke snakke, men etter en
stund får hun likevel sagt hva som er galt. Berit sier at det er
fint Charlotte sa fra og de ser på journalnotatene sammen. De
ser på kriteriene for en personlighetsdiagnose og Charlotte er
enig i at mye av dette stemmer på henne. Berit sier at ja, hun
har opplevd Charlotte som sint innimellom og Charlotte har
også sagt at hun er sint. Det er jo ikke noe rart og betyr ikke at
hun er slem, bare at hun er sint, og hun har jo mye å være sint
for. Berit sier også at når hun har skrevet at Charlottes plager
er omfattende og varige, betyr det ikke at det ikke er håp, bare
at hun vurderer at Charlotte vil trenge hjelp over tid og at det
er viktig at hun får det. Det er Charlotte enig i og det føles
litt enklere når hun fikk snakket med Berit om det som stod i
journalen.
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Retting av journal
Hvis du leser journalen din og oppdager opplysninger som er
feil, ufullstendige eller støtende, kan du be om at disse blir
rettet.
Retting betyr at journalnotatet skrives om igjen, eller at det
legges til en datert tilføyelse. Det opprinnelige notatet blir ikke
fjernet, men det føyes til en rettelse hvor det står beskrevet
hva som var feil og korrekt informasjon.
Helsepersonell kan nekte å rette et journalnotat hvis de ikke
er enige i at det som står er feil. Da skal det skrives i journalen
at pasienten har bedt om retting, og hvorfor dette kravet ble
avslått.
Hvis kravet om retting blir avslått, kan pasienten klage avslaget
inn til Fylkesmannen.
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Sletting av journal
Du kan også be om at feilaktige opplysninger i journalen din ikke
bare blir rettet, men også slettet. Det er mye strengere krav til
sletting enn til retting.
Sletting av journalopplysninger kan gjøres når sletting av
opplysningene ikke er i strid med allmenne hensyn, og ikke er i strid
med arkivloven. Allmenne hensyn kan for eksempel gjelde tilfeller
hvor det er mistanke om feilbehandling, kanskje av flere pasienter,
og opplysningene er nødvendige bevis i en rettsak.
For å få slettet opplysninger må de i tillegg være enten
•

feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder

eller
•

åpenbart ikke nødvendige for å gi pasienten helsehjelp.

Hvis du ber om sletting, og dette blir avslått, kan du klage avslaget
inn til Fylkesmannen.
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Overføring av journal
Hvis det er nødvendig, kan journalopplysninger overføres til en
annen helseinstitusjon. Det kan f.eks. være aktuelt hvis du skal
behandles ved et nytt sykehus, eller hvis du bytter fastlege.
Du har rett til å nekte at journalopplysninger blir overført til et
annet behandlingssted. Men, journalopplysninger er ofte viktige
for å gi god og forsvarlig helsehjelp. Om du nekter overføring,
kan det bli vanskeligere for helsepersonell å gi deg forsvarlig
behandling.
Helsepersonell kan ikke automatisk overføre opplysninger hvis
de har grunn til å tro at du ville ha nektet det, hvis de hadde spurt
deg. Dette gjelder f.eks. hvis du har nektet overføring tidligere.
Det kan gjøres unntak fra denne regelen slik at opplysninger
kan overføres selv om pasienten nekter, men da skal det være
svært gode grunner for dette og det skal være nødvendig for å
forebygge alvorlig skade på liv og helse.
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Epikrise
Hva er en epikrise?
Når behandlingen på ett sted, f.eks. et sykehus eller hos en
spesialist, avsluttes, skal behandleren på dette stedet lage et
kort sammendrag av behandlingen. Dette sammendraget kalles
en epikrise og skal inneholde informasjon om undersøkelsen og
behandlingen som har vært foretatt.
Det er ikke nødvendig å opplyse om alle detaljer i behandlingen i
epikrisen, behandleren skal bare ta med den informasjonen som
er nødvendig for at andre helsearbeidere skal kunne gi forsvarlig
helsehjelp.
Ofte sendes en epikrise tilbake til kommunen, inkludert
fastlegen, etter at pasienten har vært til undersøkelse og/eller
behandling i spesialisthelsetjenesten. Epikrisen inneholder da
råd fra spesialisten om videre behandling i kommunen eller hos
fastlegen.
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Hvem skal ha en epikrise?
Pasienten bør få uttale seg om hvem som skal få tilsendt epikrisen.
Hvis pasienten ikke har noe imot det, er det vanlig å sende epikrise til
den som har henvist pasienten til behandling, til fastlegen, og evt. til
andre helsearbeidere som trenger informasjonen for å gi pasienten
forsvarlig behandling.

Rett til å nekte at epikrise blir sendt
Pasienten kan nekte at epikrisen blir sendt. Epikrise blir vanligvis
sendt automatisk hvis pasienten ikke protesterer, så hvis du ikke
ønsker at den blir sendt, eller hvis du har bestemte ønsker om hvem
den skal sendes til, kan det være lurt å si fra om dette.
Hvis du nekter at epikrise blir sendt til de som er dine faste
behandlere, må du være klar over at det kan gjøre det vanskeligere
for disse å gi deg god og forsvarlig helsehjelp, siden de ikke har
tilgang på alle opplysninger.
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Epikrise i praksis: Charlotte på akuttavdelingen
Fastlegen til Charlotte opplevde henne som så akutt syk at han
henviste henne til innleggelse på akuttavdelingen. Der ble hun
noen ganske få dager før hun blir utskrevet igjen. I den siste
samtalen hun har med en av legene på avdelingen spør han
henne om det er greit at epikrisen sendes til fastlegen hennes.
Charlotte vet ikke hva en epikrise er, men etter at legen har
forklart henne hva som står i den, og hvorfor den sendes, sier
Charlotte at det er greit at den sendes fastlegen hennes. Hun
spør om den også kan sendes til Berit, som er hennes faste
behandler og som hun ser oftere enn fastlegen, og legen sier at
det selvfølgelig skal bli gjort.
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Vil du vite mer?
Informasjonen i dette heftet er hentet fra Lov om helsepersonell
og Lov om pasient- og brukerrettigheter.
I dette heftet har vi fokusert på bestemmelser og situasjoner som
er særlig aktuelle for mennesker som mottar behandling innen
psykisk helsevern. Men journalplikt gjelder selvfølgelig for alt
helsepersonell, uavhengig av pasientenes diagnoser.
Dette heftet er også en enkel fremstilling, og det er mange
detaljer som ikke er med her.
Hvis du vil vite mer, kan du lese lovtekstene. De ligger på nett.
Du kan også gå inn på Helsedirektoratets veileder om
taushetsplikt og journalplikt – den ligger også på nett.
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Helsepersonell er pålagt å føre journal på alle pasienter de er
i kontakt med. Journaler er nødvendige for å gi pasienten god
helsehjelp i fremtiden fordi helsepersonell ofte trenger å vite om
tidligere sykdom for å gi forsvarlig behandling. Journaler er også
nødvendige for pasientens rettsikkerhet: Hvis det ikke finnes
noen opplysninger om behandlingen, blir det umulig å sjekke om
behandlingen var forsvarlig. Det blir også vanskelig å nå frem med
en klage. Samtidig er det også forhold rundt journaler som kan
oppleves belastende for enkeltpasienter.
I dette heftet kan du lese mer om lover og rettigheter som angår
journaler og epikrise.
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