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I N F O R M A S J O N  F R A  S Y K E H U S E T  I N N L A N D E T:

Pasientjournal skal inneholde relevant og nødvendig informasjon for be-
handlingen. Hovedregelen er at du har fullt innsyn i din journal (jfr. §5). 
Du kan be om kopi av journal og journallogg mot et gebyr, og du skal få 
forklaring om du opplever at noe i journalen uklart. 
Dersom du mener din journal inneholder feil eller mangler, kan du be om 
at opplysningene rettes eller slettes. 

Samtykke til helsehjelp
Hovedregelen er at all helsehjelpen er frivillig (jfr.§4). Det innebærer at behandlingen ikke 
kan starte før du har gitt ditt samtykke, muntlig eller skriftlig. Du skal få nødvendig infor-
masjon om din helsetilstand og helsehjelpen før du samtykker. Du kan trekke ditt samtykke. 
Helsepersonell skal gi informasjon om betydningen av at helsehjelpen avsluttes for tidlig.  

Kan du klage?
Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient. 
Du har også rett til å klage hvis du opplever å ikke bli møtt med respekt (jfr. §7). Ansatte kan 
hjelpe deg med en klage. Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet som kan gi råd og 
veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller 
klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning. 

INTERNETTSIDER:

n    www.helsedirektoratet.no

n    www.helsenorge.no 

n    www.lovdata.no 

n    www.shdit.no |  www.Napha.no  Individuell plan (IP) 

n    www.kunnskapssenteret.no  10 råd til deg som pasient

n    www.pasientsikkerhetsprogrammet.no  Brosjyre ”Bare spør!” 

Kan jeg se journalen min?
Du har rett til å

 medvirke  

i egen behandling!
Les mer om dine rettigheter som pasient  

på www.helsenorge.no 



Hva vil det si å medvirke i egen behandling?
Du kan medvirke i valg av undersøkelse, behandling og valg av tjeneste. Loven legger vekt 
på at dine ønsker og mål skal ha betydning for behandlingen. Du kan for eksempel:

Hvorfor medvirke?
Å medvirke i egen behandling er ikke kun en rettighet. Det har også en viktig verdi i seg selv. 
Forskning viser at jo mer du klarer å medvirke i egen behandling, jo bedre og mer varig blir 
helsegevinsten for deg. 

n velge mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelser – og behandlingsmetoder (jfr. §3-1) 

n be om at andre tiltak prøves

n be om bytte av behandler

n  medvirke i utarbeidelse av individuell plan (IP) når du har behov for oppfølging og  

samordning av flere tjenester (jfr. §2). IP er din plan som skal beskrive dine mål, ressurser 

og behov for ulike tjenester 

n    hva som er viktig for deg i hverdagen 

n    hva du trenger hjelp til /behandling for

n    hva du ønsker å oppnå med behandlingen

n    hva du tenker må til for at du skal nå dine mål

n    hjelpen du mottar er nyttig eller ikke 

n    din helsetilstand

n    helsehjelpen du mottar

n    mulige risikoer og bivirkninger som følge av behandlingen 

n    hva du kan forvente av behandlingen

n    alternative behandlingsformer, også medisinfrie behandlingsvalg

n    brukerstyrte tilbud og aktuelle brukerorganisasjoner 

Du vet mye selv om hvordan det er å leve med helse- 
problemer, hva som hjelper, og hva som er til hinder for 
en god bedring. 
I møte med helsepersonell kan du fortelle om

Du kan invitere med en støtteperson i samtaler 
og i møter med helsepersonell. Det kan være et 
familiemedlem eller andre som du har tillit til  
(jfr. §3-1).  

Hovedregelen er at personlig informasjon som du gir til helsepersonell 
ikke skal fortelles til andre. Du kan samtykke til at all eller deler av 
informasjonen, formidles til andre (jfr. §3-6).

Hvordan kan 
jeg medvirke?

Kan jeg ha noen 

med meg?

Kan helsepersonell  

fortelle andre om meg?

Loven omhandler også rettigheter som fristbrudd, rett til helsehjelp, tolk,  
pårørendes rettigheter, tvang, klage og Individuell plan.  

Loven om pasient – og brukerrettigheter har til hensikt å 
sikre dine rettigheter i møte med helsetjenesten. 

Informasjon
Helsepersonell skal, så langt som mulig, legge til rette for at informasjon blir forstått av deg. 
Opplysninger må være tilstrekkelig slik at du kan medvirke og ta beslutninger om hva som  
skal gjøres og på hvilken måte (jfr. §3-2). Du har rett på informasjon om: 

Plikt for tilrettelegging
Helsepersonell skal legge til rette for at du kan aktivt medvirke og ta egne valg.  
Dersom behandlingen ikke gir bedring, kan du drøfte om andre tiltak vil 
passe bedre. Helsepersonell har ansvar for at behandlingen er forsvarlig. 
Dersom din behandler er usikker på om ditt valg er det beste for deg, skal 
du få en begrunnelse for dette.


