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Endring i helsepersonelloven:

Forbud mot «snoking» 
i pasientopplysninger

else- og omsorgsdepartementet 
har hatt på høring et forslag til 
tilføyelse i helsepersonelloven 

§ 21 om taushetsplikt. I høringsnotatet 
foreslås et uttrykkelig forbud mot bl.a. 
å lese, motta, søke etter, bruke og 
besitte taushetsbelagte opplysninger 
som man ikke har et tjenestelig behov 
for. Hvordan det endelige lovforslaget 
utformes gjenstår å se.

Det er i dag ingen bestemmelse som 
rammer «snoking» i andre pasient-
opplysninger enn dem man som helse-
personell har direkte bruk for i arbeidet, 
og det er dette departementet nå vil 
bøte på. Forslaget er et ledd i å styrke 
vernet av pasientopplysninger og sikre 
taushet om slike.

Lovforslaget vil bli fremlagt for Stor-
tinget rundt årsskiftet. Når lovforslaget 
vil være ferdigbehandlet og tre i kraft 
er det vanskelig å si noe om foreløpig.

En spørreundersøkelse som KFO 
(Organisasjonen for ansatte innen 
offentlig tjenesteyting) fikk foretatt 
i 2005 blant ansatte i helsevesenet 
tyder på at det er behov for forbudet. 
I undersøkelsen svarte et stort flertall at 
flere enn nødvendig har tilgang til hel-
seopplysninger og at det trolig snokes 
i opplysninger.

Dag Erlend Reite

§§§Spør 
advokaten

TFs advokat får mange spørsmål 
om praktiske og juridiske pro-

blemstillinger fra tannlegenes hverdag. 
Tidende tar opp enkelte av disse pro-
blemstillingene i en egen spalte. Leserne 
oppfordres til å komme med egne spørs-
mål som enten kan sendes til redaksjo-
nen eller direkte til Knut S. Kjølstad.

Kan man ta med seg pasienter fra 
offentlig til privat praksis?
En tannlege har sluttet i Den offentlige 
tannhelsetjenesten og begynt privat 
praksis. Vedkommende har kontaktet 
pasientene og innkalt dem til sin nye 
praksis. Er dette forenlig med våre etis-
ke regler?

Svar: Det heter i våre etiske reglers § 13 
at: «Innkalling, varsel eller annen per-
sonlig henvendelse til pasienter kan 

bare gjøres hvis det på forhånd er gjort 
avtale om dette, med mindre annet føl-
ger av offentlig bestemmelse…»

Dette skal forståes slik at det er 
eieren av praksisen som har innkal-
lingsrett med mindre annet er avtalt. 
Hvis en pasient i Den offentlige tann-
helsetjenesten har bedt om å bli innkalt 
(recallpasient), er det etaten som har 
rett til å henvende seg til pasienten. 
Dersom en ansatt tannlege har sluttet 
i etaten og etablert egen virksomhet, 
må vedkommende få samtykke fra eta-
ten hvis innkallingsretten skal overfø-
res til tannlegen. I et slikt tilfelle bør 
pasienten orienteres om opphøret av 
arbeidsforholdet og spørres om ved-
kommende ønsker å bli innkalt til ny 
time hos den privatpraktiserende tann-
legen.

Pasienten har fritt tannlegevalg og 
kan derfor velge hvor vedkommende vil 
være pasient. Det er bare avtalen om 
recall som er inngått med Den offent-
lige tannhelsetjenesten.

Avdeling for 
medlemsrådgivning
Medlemsrådgiverne gir råd innen de 
fleste næringsjuridiske områder samt 
i arbeidsgiver- og arbeidstakerspørs-
mål. Nedenfor er medlemsrådgiverne 
angitt med navn, tittel og hovedar-
beidsområde. Alle som er oppført med 
juridisk medlemsrådgivning, kan vei-
lede om juridiske spørsmål generelt, 
herunder f.eks. arbeidsrett, husleieavta-
ler, kontrakter mv. i tillegg til sine sær-
skilte ansvarsområder.

Avdelingsleder Dag Erlend Reite
Juridisk medlemsrådgivning generelt, 
klagesaker og pasientskadeordninger.

Advokat Knut S. Kjølstad
Juridisk medlemsrådgivning generelt, 
etiske spørsmål, klagesaker, for-
sikringsspørsmål og praksisover-
dragelser.

Forhandlingssjef Karsten Kragh 
Langfeldt
Medlemsrådgivning om lønns- og 
arbeidsvilkår, herunder pensjon. Råd-
givning ift. kollektiv arbeidsrett, her-
under tariffspørsmål og forhandlinger.

Seniorkonsulent Lin Muus Bendiksen
Medlemsrådgivning vedrørende 
arbeids- og driftsbetingelser for privat-
praktiserende, lønns- og arbeidsforhold 
for hjelpepersonell i henhold til møn-
steravtalen og internkontroll-HMS.

Juridisk rådgiver Dag Kielland Nilsen
Juridisk medlemsrådgivning generelt, 
skatte- og avgiftsspørsmål.

Advokat Elisabeth Scarpello
(i permisjon til mars)
Juridisk medlemsrådgivning generelt, 
etiske spørsmål, samarbeidsavtaler 
mellom tannleger.
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