FORESPØRSEL OM JOURNALKOPI
Navn:
Oppgi eventuelt tidligere navn:
Fødselsnummer:
Adresse:

Telefonnummer:

Ønsker kopi av:
Egen journal
Barns journal (når barnet er under 16 år)

Barnets underskrift (12-16år)

Navn på barnet:
Fødselsnummer:
Jeg har foreldreansvar for barnet:

JA

NEI

Journalen til en pårørende (i utg.punkt nærmeste pårørende. Dersom pasient ikke er død, kreves fullmakt.)
Navn på pasient:
Oppgi eventuelt tidligere navn:
Fødselsnummer:

Ønsker kopi av:
Somatisk journal
Fra dato:

Psykiatrisk journal
Til dato:

Oppgi hvilket sykehus det gjelder:
Sykehuset Namsos

Sykehuset Levanger

Avdeling:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kryss av for hvilke opplysninger du ønsker fra din journal:
legejournalen
sykepleiejournalen

epikrise (skriftlig redegjørelse for årsak, utvikling og beh. av sykdom,
etter et sykehusopphold)
røntgensvar/beskrivelse

Skjemaet må skrives ut, signeres og sendes til: Helse Nord-Trøndelag HF, P.b 333, 7601 Levanger
Dato:
Underskrift:
Kostnader for kopi av journal er regulert etter gjeldende takster for helsetjenester (NAV). Pr. 01.12.15 kr 85,- Faktura ettersendes.

Gyldig identifikasjon, (ved personlig oppmøte)
Revidert:

25.05.2018 Godkjent: NG/HV
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Lov om pasient- og brukerrettigheter
§ 5-1.Rett til innsyn i journal
Pasienten og brukeren har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Pasienten og
brukeren har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.
Pasienten og brukeren kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv
eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står
vedkommende nær.
En representant for pasienten eller brukeren har rett til innsyn i opplysningene som pasienten eller brukeren nektes innsyn i, med
mindre representanten anses uskikket for dette. En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med mindre særlige grunner taler for
dette.
Reglene i § 3-3 og § 3-4 om andres rett til informasjon gjelder tilsvarende for innsyn i journal.
Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retten til innsyn i journal, herunder bestemmelser om betaling for
kopier.

3-4.Informasjon når pasienten er mindreårig
Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret informeres.
Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av
grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når
pasienten er under 18 år.
Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, gjelder første,
annet og tredje ledd tilsvarende for barneverntjenesten.
Journalkopier som ønskes sendt via post, blir sendt til registrert adresse i folkeregistret.
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