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Høringssvar til forslag til ny forskrift om pasientjournal  
 
 
 
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 
65 000 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som påvirker 
hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for 
omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin 
hverdag. Gruppen av hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. 
Anslag viser at det i 2020 vil være om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring.2 

HLF imøteser muligheten til å komme med våre innspill til ny forskrift om pasientjournal. Vi 
støtter FFO sin uttalelse og har følgende å utdype. 
 
Det er viktig at forskriften sikrer at det er nødvendig helseinformasjon og ikke all informasjon 
til enhver tid som blir gjort tilgjengelig. Det er viktig at pasienten sitter med en opplevelse av 
at taushetsplikten overholdes, samtidig som pasienten opplever at den får effektiv og god 
behandling. For hørselshemmede innebærer dette at det opplyses om at pasienten er 
hørselshemmet under nødvendig helseinformasjon. 
 
For mange hørselshemmede er det behov for tilrettelegging av pasientkommunikasjon 
uavhengig av hvilken del av helsetjenesten en er i kontakt med. Hørselshemmede kan ha 
behov for skrivetolk eller behov for at kommunikasjon via telefon skjer skriftlig via sms, chat 
eller epost. Et annet eksempel er behov for visuell nummervarsling på venteværelse. Slik 
tilretteleggingsinformasjon er det viktig at er registrert lett tilgjengelig, og under nødvendig 
helseinformasjon.  
 
Det er viktig for hørselshemmede at de kan være trygge i møtet med helsevesenet. 
Muligheten til å være opplyst om egen helsesituasjon, og at informasjon om helsetilstand 
deles der den hørselshemmede selv ikke klarer å formidle sin helse, bør utnyttes til det beste 
for pasienten.  
 
HLF ønsker lykke til med det videre arbeidet. Ved spørsmål eller ytterligere informasjon, 
kontakt interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale på vale@hlf.no eller 99715635. 
 
Med vennlig hilsen 
 

      
 
Merete J. Orholm      Marte Oppedal Vale 
Leder interessepolitisk avdeling    Interessepolitisk rådgiver
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