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Legene mener personvernet uthules
2005-06-23 Allmennlegene er fortørnet over at de skal forplikte seg til å gi trygdekontorene fortrolige
pasientopplysninger. Det innebærer både journal og epikrise i forbindelse med kontroll av forskriving av medisin på
blå resept.
Rent konkret innebærer innskjerpelsen at dersom trygdekontoret får mistanke om at
noe er feil med for eksempel en allergimedisin på blå resept, forpliktes legen til å
sende fullstendig journal til det lokale trygdekontoret. Denne journalen kan gå langt
tilbake i tid, og inneholde andre personlige og intime ting, som kjønnsykdom,
svangerskapsavbrudd og annen omfattende sykehistorie.
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Legene har gjort feil
Bakgrunnen for forslaget er at RTV har fått beskjed fra HOD om å utvikle kontrollmetoder når det gjelder blåresept, fordi
legene ikke alltid følger reglene og at mange leger ikke svarer på henvendelser fra folketrygden. Dersom Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) får det som det vil legene under endring av blåreseptforskriften forpliktes ''uten ugrunnet
opphold'' til å gi fra seg disse opplysningene om pasienten. Det står ikke noe i forslaget om at det kun er deler eller relevante
opplysninger som skal gis ut, heller ikke i hvilken grad pasienten skal informeres eller spørres på forhånd.
Overgrep
President i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke mener pasienten vil oppleve dette som et overgrep. - Departementet vil nå gi
RTV rett til å be om informasjon som går langt utover formålet med kontroll, og pasientene vil oppleve det som et overgrep at
trygdefunksjonærer skal lese hele journaler og epkriser. Dette er informasjon om sykdom som pasienten har gitt legen ut fra
helt andre forutsetninger.
- Tror du dette vil gå gjennom?
- Nei, jeg tror politikerne og departementet vil se galskapen i forslaget. Dersom pasienter begynner å holde tilbake informasjon
overfor sin lege av frykt for at informasjonen senere tilflyter uvedkommende vil det gå på pasientsikkerheten løs. Ansvaret for
dette ligge hos dem som etablerer regelverket.
Forstår kontroll-behovet
Bakke forstår behovet for kontroll av blåresept, men at det er helt galt å gi en statlig etat fullt innsyn i alt det den enkelte
pasient har fortalt legen sin. - Det er unødvendig for å utøve denne kontrollen, presiserer han. - Hvem skal informere
pasienten om at informasjonen om dem kan videresendes til lokale trygdekontor? - Blir forskriften som foreslått må
myndighetene informere befolkningen generelt. Det vil innebære at informasjon som er gitt mange år tilbake i tid kan bli
utlevert. I forslaget fra HOD går det frem at dersom en lege ikke vil sende fra seg journal eller epikrise på en bestemt pasient,
er dette å anse som brudd på plikten etter folketrygdloven, og legen kan derfor miste retten til å praktisere for trygdens
regning.
Departementet ser på saken
Ved HOD er de ikke ennå kjent med legens bekymring. Seniorrådgiver Vegard Pettersen beroliger imidlertid legene med at
dersom dette kan misforståes, vil de gå gjennom forskriftene på nytt: - Det er ikke departementets mening å uthule legenes
taushetsplikt, og at forslaget til endring i forskrift kun er en ment som videreføring av dagens praksis, sier han. - Men hvis det
viser seg at dette kan misforståes, og at legene opplever de må levere fra seg mer informasjon enn det som er nødvendig for
å kunne kontrollere saken om blåresept, vil vi se nøye på om det er grunn til å presisere forskriftsteksten når vi får inn
høringsuttalelsene. Meningen er ikke at trygdekontorene skal få mer informasjon enn det som er nødvendig for å vurdere den
konkrete saken, presiserer Pettersen.
Tine Dommerud
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