
Lovvedtak 50
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 181 L (2018–2019), jf. Prop. 30 L (2018–2019)
I Stortingets møte 28. mars 2019 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  l o v

om endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)

I
I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
blir § 3-3 oppheva.

II
I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. blir det
gjort desse endringane:

§ 36 andre ledd skal lyde:
Leger som har gitt legeerklæring om dødsfall, eller

som har gitt helsehjelp til en person før vedkommende
døde, skal gi nødvendige opplysninger om dødsfallet og
dødsårsaken etter forskrift fastsatt av departementet.

§ 67 a blir oppheva. 

III
I lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplys-
ninger ved ytelse av helsehjelp blir det gjort desse
endringane:

§ 13 fjerde ledd andre punktum skal lyde:
Med samtykke menes enhver frivillig, spesifikk, infor-
mert og utvetydig viljesytring fra pasienten der vedkom-
mende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt
samtykke til at det gis slik tilgang, jf. personvernforordnin-
gen artikkel 4 nr. 11.

§ 30 skal lyde:
§ 30. Straff for brudd på taushetsplikt 

Overtredelse av § 15 om taushetsplikt straffes etter
straffeloven § 209, likevel slik at medvirkning straffes.

Ny § 30 a skal lyde:
§ 30 a. Straff for urettmessig tilegnelse av helseopplysnin-
ger

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer for-
budet mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger i
§ 16, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år.

Grov urettmessig tilegnelse av helseopplysninger
straffes med fengsel i inntil 3 år.

Ved avgjørelsen av om den urettmessige tilegnelsen
av helseopplysninger er grov skal det særlig legges vekt på
a)faren for stor skade eller ulempe for pasienten eller bru-

keren,
b)den tilsiktede vinningen med overtredelsen,
c) overtredelsens varighet og omfang, 
d)den utviste skyld, og
e)om handlingen er begått av noen som tidligere er ilagt

en strafferettslig reaksjon for liknende handlinger.

IV
I lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling
av helseopplysninger blir det gjort desse endringane:
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Overskrifta til kapittel 2 skal lyde:

Kapittel 2. Adgang til å behandle helseopplysninger og 
å etablere helseregistre

Ny § 20 a skal lyde:
§ 20 a. Forskrift om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra 
Dødsårsaksregisteret for kommuneleger

Departementet kan gi forskrift om at kommuneleger
kan få tilgjengeliggjort opplysninger fra Dødsårsaksregis-
teret uten hinder av taushetsplikt.

§ 30 skal lyde:
§ 30. Straff for brudd på taushetsplikt

Overtredelse av § 17 om taushetsplikt straffes etter
straffeloven § 209, likevel slik at medvirkning straffes.

Ny § 30 a skal lyde:
§ 30 a. Straff for urettmessig tilegnelse av helseopplysnin-
ger

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer for-
budet mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger i
§ 18, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år.

Grov urettmessig tilegnelse av helseopplysninger
straffes med fengsel i inntil 3 år.

Ved avgjørelsen av om den urettmessige tilegnelsen
av helseopplysninger er grov skal det særlig legges vekt på
a)faren for stor skade eller ulempe for den registrerte,
b)den tilsiktede vinningen med overtredelsen,
c)overtredelsens varighet og omfang, 
d)den utviste skyld, og
e)om handlingen er begått av noen som tidligere er ilagt

en strafferettslig reaksjon for liknende handlinger.

V
I lov 16. juni 2017 nr. 53 om endringar i pasient- og bru-
karrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av retts-
stillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester
m.m.) blir del VII og del VIII oppheva.

VI
Lova gjeld frå den tida Kongen fastset. Kongen kan

bestemme at dei enkelte føresegnene i lova skal ta til å
gjelde til ulik tid. 

Tone Wilhelmsen Trøen
president


