Innsynsforespørsel til Norsk helsearkiv
Har vi mottatt journalen? Du kan undersøke dette på norskhelsearkiv.no før du søker om innsyn.
Vi gjør oppmerksom på at pasientjournaler kan inneholde informasjon som kan være ubehagelig å lese som pårørende.

Om søker
Navn:

Er du over 18 år?
 Ja
 Nei
Fødselsnummer (11 sifre):

Telefon:

Epostadresse:

Full adresse:

Opplysninger om avdøde
Navn:

Fødselsnummer (11 sifre):

Fødested:

Fødselsdato:

Dødsdato:
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1. Nærmeste pårørende
Dette gjelder deg som er, eller mener at du er, avdødes nærmeste pårørende.
I samsvar med reglene om taushetsplikt kan nærmeste pårørende ha rett til innsyn i pasientjournal etter en
pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det, jf. helsepersonelloven § 24 andre avsnitt.
Hvem som er nærmeste pårørende kommer fram av pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b. Den
nærmeste pårørende er den avdøde selv har pekt ut som nærmeste pårørende.
Har avdøde utpekt hvem som er nærmeste pårørende?

I de tilfeller der avdøde ikke har oppgitt, eller tatt stilling til spørsmålet om nærmeste pårørende, er den nærmeste
den av de pårørende som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med avdøde. I denne vurderingen
skal det tas utgangspunkt i rekkefølgen under.
Du som søker var:
 Ektefelle
 Registrert partner
 I ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap
 Barn
 Forelder
 Søsken
 Besteforelder
 Annet familiemedlem som stod den avdøde nær
Hvis noen annen er foran deg på denne listen kan han/hun søke om innsyn i stedet for deg.
Eksempel: Var du f.eks. barnebarn til den avdøde kan du be den som eventuelt er øverst i listen å søke om innsyn.
Er du den av de ovennevnte som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med avdøde?

Hva ønsker du innsyn i?

På hvilket/hvilke sykehus har vedkommende vært innlagt?
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2. Andre pårørende
Dette gjelder deg som ikke er nærmeste pårørende til avdøde, men som er pårørende til avdøde og ønsker å be
om innsyn i hans/hennes helseopplysninger.
Dersom «vektige grunner» taler for det, kan opplysninger tilgjengeliggjøres til andre enn nærmeste
pårørende med hjemmel i helsepersonelloven § 24 første avsnitt:
«Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom
vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til
avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser.»
For å kunne vurdere om vi kan tilgjengeliggjøre helseopplysninger om avdøde trenger vi derfor informasjon fra
deg om avdøde, din relasjon til avdøde, samt informasjon om hva du ønsker innsyn i.
Hva er din relasjon til avdøde?

Hva ønsker du innsyn i? Her kan du forklare hvorfor du ber om innsyn i avdødes journal, og hvilke vektige
grunner du mener tilsier at du bør få innsyn.

På hvilket/hvilke sykehus har vedkommende vært innlagt?

Pasientjournaler sendes ikke med e-post men som standard digitalt, via Digipost eller e-Boks
 Jeg har Digipost/e-Boks
 Jeg har ikke Digipost/e-Boks

Dato:
Signatur:
Dette skjemaet sendes i brevpost* til følgende adresse i Arkivverket: Norsk helsearkiv v/Arkivverket,
Postboks 4013, Ullevål Stadion, 0806 Oslo
*hvis du ikke har en printer kan du besøke et bibliotek og skrive ut skjemaet der.
Opplysningene du oppgir i denne innsynsforespørselen vil bli benyttet til å utføre saksbehandling iht. gjeldende lovverk. Det er
kun relevante saksbehandlere som vil ha tilgang til dine opplysninger. Personopplysningene vil ikke bli brukt i andre
sammenhenger eller av andre virksomheter. Du kan når som helst kreve innsyn i de personopplysninger vi har lagret om deg,
og få informasjon om hvordan opplysningene behandles.
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