Vet du hvordan
opplysninger
om helsen din
brukes?

Når du får helsehjelp, har helsepersonell plikt til å dokumentere det i pasient
journalen din. Men visste du at opplysninger i pasientjournalen også brukes til
andre formål enn å gi deg helsehjelp?
• I Norge har vi 10 nasjonale helseregistre. Til sammen har registrene
opplysninger om fødsel og død, vaksiner og medisiner, og mange av
sykdommene vi får gjennom livet. Helseregistrene får opplysninger fra
pasientjournaler, og du kan ikke selv bestemme om du vil være registrert.
• I tillegg til de nasjonale helseregistrene, finnes det medisinske kvalitetsregistre
som registrerer opplysninger om pasienter innenfor definerte sykdoms
grupper. Registreringen skjer som regel etter samtykke fra deg som pasient.
• Kjernejournalen inneholder viktig informasjon om deg og helsen din.
Den er tilgjengelig for helsepersonell som trenger informasjonen for
å gi deg helsehjelp. Du kan reservere deg mot å ha kjernejournal.
Opplysninger fra helseregistrene brukes blant annet for å få oversikt over
helsesituasjonen i landet, kvalitetssikre helsehjelp, planlegge helsetjenesten
og i forskningsprosjekter.

Når du er registrert i et helseregister har du rett til å:
• få forståelig informasjon om at du er registrert, formålet med bruken
og hvordan du kan ivareta rettighetene dine
• få innsyn i opplysningene som er registrert om deg, hvem som har lest
opplysningene og hvem som har fått de utlevert
• kreve at uriktige opplysninger om deg blir rettet
• kreve å få opplysninger om deg selv slettet eller sperret, for eksempel
når du trekker tilbake et samtykke eller hvis det er sterkt belastende
for deg at opplysningene finnes i registeret
• kreve at bruken av opplysningene begrenses, for eksempel hvis du mener
de er uriktige
• protestere mot bruken av opplysningene hvis bruken påvirker deg
på en spesiell måte

Du har også noen spesielle rettigheter:
• Du kan reservere deg mot at opplysninger i Kommunalt pasient- og
brukerregister brukes til enkelte formål, for eksempel i forskningsprosjekter
• Du kan reservere deg mot å ha kjernejournal og styre hvem som skal ha
tilgang til den

Les mer om de nasjonale helseregistrene og hvordan du kan bruke rettighetene
dine ved å logge inn på www.helsenorge.no
Lær mer om personvern på www.datatilsynet.no
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