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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 

Digitaliseringssatsingen1
 som regjeringen la fram i 2012, bidrar det til at IKT får vesentlig 

mer plass i den daglige kontakten borgerne har med den offentlige forvaltningen. Denne 

satsingen la regjeringen fram i rapporten "På nett med innbyggerne – Regjeringens 

digitaliseringsprogram". Et av satsingsområdene var helse- og omsorgsektoren som har 

behov for særskilte krav til sine IKT-systemer, særlig sikkerhet og personvern. Dette ble igjen 

en av hovedprioriteringene i IKT-politikken som regjeringen la frem i Meld. St. 27 (2015 – 

2016): Digital agenda for Norge. IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet, hvor 

"personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og bruken av 

IKT"2. 

Med personvern menes retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne 

personopplysninger3. Her kan man skille mellom personvern og personopplysningsvern. 

Personvern betyr at den enkelte har rett til å leve i fred, uten at staten eller andre mennesker 

blander seg i privatlivet deres. Regelen om personvern ble tatt inn som en bestemmelse i 

Grunnloven og dekkes av Grunnloven § 102 som sier "Enhver har rett til respekt for sitt 

privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, 

unntatt i kriminelle tilfeller". 

Personopplysningsvern derimot er "en underkategori av personvern som omhandler normer 

for behandling av personopplysninger med sikte på å verne om personlig integritet, autonomi 

og privatlivets fred"4. Dette betyr at den enkelte skal utøve kontroll over egne 

personopplysninger. Slik at den enkelte selv bestemmer når, hvordan og hvor mye personlige 

opplysninger som spres til andre og hva det brukes til5. Dette er også beskyttet av Grunnloven 

§ 102. Sentrale lover for personvern innen helsesektoren (behandling av helse- og 

personopplysninger) er: pasientjournalloven, helsepersonelloven, helseregisterloven og 

personopplysningsloven. Personvern i denne sektoren er spesielt viktig først og fremst fordi 

                                                 
1 På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram, 2012.  
2 Meld. St. 27 (2015-2016): Digital agenda for Norge. IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet, s.12. 
3 Datatilsynet 2011, hva er personvern? 
4 Schartum og Bygrave 2011, s.18. 
5 Regjeringen 2014, hva er personvern?  
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pasienter må gi fra seg svært mange sensitive opplysninger og disse etter Datatilsynets 

oppfatning "er blant de mest beskyttelsesverdige"6. Derfor er tillit mellom pasienten og 

helsepersonell helt sentral for pasientbehandlingen. Brudd på denne tilliten kan føre til at 

pasienten holder tilbake viktige opplysninger. I følge Datatilsynet (2011) kan det føre til 

manglende og i verste fall til feil behandling. Fordi krenkelser av personvernet i helsesektoren 

er spesielt viktig var dette ett av temaene som ble spesielt utredet av Personvernkommisjonen 

(PKE)7.  

I utredningen kom Personvernkommisjonen frem til at helsesektoren står ovenfor flere 

vanskelige personvernmessige utfordringer. Kommisjonen peker blant annet på at pasienter 

“må gi fra seg opplysninger om sykdom, uførhet, livsstil og andre personlige forhold av 

betydning for behandlingen for å nyte godt av slik helsehjelp”8. Videre mener kommisjonen at 

uautorisert tilgang til slike helseopplysninger, enten internt i virksomheten eller gjennom "et 

økende antall samarbeidsinstanser får lovhjemlet tilgang til helseopplysninger om 

enkeltpersoner"9, er en av de største personvernutfordringene. I følge kommisjonen utfordrer 

dette “taushetsplikten og sentrale personverninteresser som konfidensialitet og kontroll over 

egne opplysninger.”10 

Ifølge Engelschiøn og Vigerust (2015) skrev helsesektoren i et svar til 

Personvernkommisjonen, at de var klar over de personvernmessige utfordringer som var 

tilstede, men samtidig mente helsesektoren at personvernforbedringer i helsesektoren var i en 

kontinuerlig prosess. Derfor lå det "i sakens natur at arbeidet med personvern må gå parallelt 

med forbedring av helsetjenesten"11. Hver virksomhet innen helsesektor, har ifølge forskrift 

om pasientjournal §17, plikt til å føre journal og må tilfredsstille krav som fastsatt i 

helsepersonelloven og denne forskriften. 

En pasientjournal kan enten være papir- eller datamaskinbasert. I denne oppgaven avgrenser 

jeg imidlertid til datamaskinbaserte pasientjournaler, såkalt elektronisk pasientjournal (EPJ). 

                                                 
6 Datatilsynet 201: Strategi for godt personvern i helsesektoren, s. 5. 
7 NOU 2009:1 Individ og integritet- personvern i det digitale samfunnet, s.22. 
8 NOU 2009:1 Individ og integritet- personvern i det digitale samfunnet, s.160. 
9 NOU 2009: 1 Individ og integritet- Personvern i det digitale samfunnet, s. 169. 
10 NOU 2009: 1 Individ og integritet- Personvern i det digitale samfunnet, s. 169. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c6e6901fea06412fa8f78ae3eae9c33f/no/pdfs/nou200920090001000dd

dpdfs.pdf (lest 7.03.2016). 
11 Engelschiøn og Vigerust 2015, s.6. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c6e6901fea06412fa8f78ae3eae9c33f/no/pdfs/nou200920090001000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c6e6901fea06412fa8f78ae3eae9c33f/no/pdfs/nou200920090001000dddpdfs.pdf
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Det betyr at enhver pasient har sin egen journal for registrering og innsamling av relevante og 

nødvendige helseopplysninger i forbindelse med helsehjelp. Tilgangen til disse opplysningene 

er blant annet regulert i "Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)". Loven gir 

helsepersonell tilgang til den elektroniske pasientjournalen, med mindre pasienten motsetter 

seg det, og skal benytte journalen slik at de kan tilby den helsehjelpen som pasienten trenger, 

jf. § 45 første ledd og § 25 første ledd som gir samarbeidende personell tilgang til 

taushetsbelagte helseopplysninger når det er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. 

Pasientjournalloven §§1 første ledd og 19 første ledd er også i samsvar med 

helsepersonelloven §§ 45 første ledd og 25 første ledd. 

Samtidig forbyr helsepersonelloven § 21a helsepersonell "å lese, søke etter eller på annen 

måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i 

helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller her særskilt hjemmel i lov eller 

forskrift”. I mai 2008 ble det gjennom denne paragrafen innført et forbud mot urettmessig 

tilegnelse av helseopplysninger, såkalt snoking i pasientjournaler12. Lovendringen i 

helsepersonelloven bidro til at helsepersonelloven § 21a kom på plass. I likhet med denne 

paragrafen, så setter pasientjournalloven § 16 og helseregisterloven § 18 samme krav til at 

tilgang til helseopplysninger skal kun skje ut i fra tjenstlige behov. Hvis tilgang til 

helseopplysninger skjer uten tjenstlig behov, regnes det som snoking i pasientjournalen. 

Derfor kalles de tre nevnte paragrafene for snokeparagrafene.  

Om det ikke foreligger rutiner for autorisasjon for tilgangen til pasientjournalen, er det enkelt 

å snoke i elektroniske pasientjournaler (pasientjournalsystemet), fordi taushetsbelagte 

pasientopplysninger er åpent tilgjengelig for store grupper helsepersonell, uavhengig av om 

de er involvert i pasientbehandling eller ikke.   

Pasientjournalloven § 22 setter krav til at pasientjournalsystemet skal lagre alle hendelser 

(aktiviteter) i et registrer (logg), såkalt hendelses- eller aktivitetslogg. I følge 

personopplysningsforskriften § 7-11. (Aktivitetslogg i edb- system eller datanett), en aktivitet 

er en tilstand hvor ting skjer eller blir gjort i systemet. Disse aktivitetene kan for eksempel 

være når en bruker logger seg inn eller forsøker å logge seg inn eller gjør et oppslag i 

pasientjournalsystemet. Et oppslag betyr å hente opp informasjon om en pasient i 

pasientjournalsystemet.  

                                                 
12 Helsetilsynet 2010, lege- urettmessig tilegnelse av pasientinformasjon. 
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Hovedmålene for Regjeringen, gitt i St. meld. 9 (2012-2013) "En innbygger- en journal, for 

utviklingen av IKT innen helse- og omsorgstjenester",13 er at helsepersonell skal ha enkel og 

sikker tilgang til pasientens helseopplysninger. Det betyr at nødvendige og relevante 

opplysninger må være tilgjengelige for helsepersonell på en rask og effektiv måte. I denne 

meldingen la Regjeringen også vekt på at den enkeltes personvern ivaretas på en bedre måte 

gjennom de store teknologiske endringer som for eksempel ved bruk av moderne infrastruktur 

og sikkerhetsmekanismer.  Pasienter og brukere skal ha tillit til at opplysningene i systemene 

blir sikret på best mulig måte og at lovfestede krav om personvern skal sikre at disse 

hensynene ivaretas. Ikke minst vil informasjonssikkerheten bli styrket ved bedre styring og 

overvåking av tilgangen til journalopplysninger. 

Tiltakene som er iverksatt for å sikre personvernet i de sentrale registre er blant annet at de 

skal bare inneholde opplysninger som er relevante og nødvendige for formålet med registeret. 

Det settes strenge krav til informasjonssikkerhet og skal sikres gjennom streng 

tilgangskontroll. Disse tiltakene bidrar til at risikoen for misbruk av helseopplysninger blir 

mindre ved innebygd personvern, for eksempel gjennom kryptering, aktivitetslogger og 

utlevering av identifiserbare helseopplysninger14. Innebygd personvern, ifølge Datatilsynet, 

betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning15. Så 

ivaretar snokeparagrafene pasientens personvern ved å regulere hvordan helsepersonell skal 

behandle opplysninger som er registrert i pasientjournalsystemet.  

Selv om snoking i pasientjournaler har blitt forbudt og har bidratt til flere lovendringer, 

forekommer det fortsatt snoking i pasientjournaler. Dette kom tydelig fram gjennom en 

kontroll hvor riksrevisjonen16 avdekket store avvik i implementering av gjeldende regelverk i 

helsesektoren. Kontrollen ble foretatt i 2013 og rapporten ble overlevert Stortinget 11.nov 

2014. Ifølge riksrevisjonen har helseforetakene verken "implementert gjeldende regelverk i 

tilstrekkelig grad, eller i tilstrekkelig grad lagt til rette for at de ansatte blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter for behandling av sensitive taushetsbelagte 

helseopplysninger. Det er dessuten uheldig at pålegg i regelverk blir tolket og praktisert ulikt 

                                                 
13 Meld. St. 9 (2012-2013) En innbygger- en journal:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/?ch=1&q= (lest 13.02.2016).  

14Folkehelseinstituttet 2013, s.7. 
15 Datatilsynet 2015, syv steg til innebygd personvern. 
16 Riksrevisjonen: dokument 3:2 (2014-2015). 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/?ch=1&q
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av helseforetakene."  Kontrollen avdekket også store mangler med kontroll av tilgangsstyring 

til helseopplysninger i EPJ-systemet.  

Det pågår fortsatt en stor debatt rundt snoking. Nedenfor gir jeg en oversikt over artikler fra 

media som omhandler snoking i pasientjournalen: 

VG: Riksrevisjonen: Helseforetakene svikter17. TV 2: Din pasientjournal kan leses av altfor 

mange på sykehuset18.  

NRK: Riksrevisjonen: Ikke nok kontroll med hvem som leser pasientjournalen din (det er 

ikke gjort nok for å holde kontroll med hvem som leser sensitive helseopplysninger om deg 

og meg. Nærmest tilfeldig om snokere tas, slår riksrevisjonen fast i ny rapport)19.  

 
Figur 1: Skjerm bilde fra nrk.no 

 

Opinion og Norstat på oppdrag for DIPS ASA, gjennomførte to separate kvantitative 

webundersøkelser i 15.april 201620. Over 2000 personer deltok i undersøkelsen og målet for 

                                                 
17 VG 2014, helseforetakene svikter.  
18 Tv2 2014, mange kan se journalen.  
19 NRK 2014, ikke nok kontroll med hvem som leser pasientjournalen din.  
20 Opinion: Norsk e-helsebarometer 2016 / Nasjonal befolkningsundersøkelse. 
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undersøkelsen var å finne ut hvordan man forholdt seg til digitale helsetjenester og 

elektroniske pasientjournaler.  

Det ble stilt mange spørsmål i undersøkelsen, men det mest aktuelle spørsmålet for denne 

oppgaven gjaldt helsepersonell sin tilgang til pasientopplysninger. Funnene av dette 

spørsmålet er presentert i figur 2. 

 

 

Figur 2: DIPS ASA - Info på avveie og misbruk bekymrer like mye som feilbehandling. 

 

Ved  figur 2 viser undersøkelsen at selv om de fleste deltakere er positive til digitale 

helsetjenester, er det likevel en god del som fortsatt har lite tillit til helsepersonell. Mistilliten 

gjelder helsepersonellets tilgang til pasienters helseopplysninger.  Undersøkelsen viser også at 

deltakere, i tillegg til sikkerhet, generelt er opptatt av personvernet.  

Med dette som bakgrunn, ønsker jeg i denne oppgaven å se på forskjellige aspekter ved 

innføring av logger i pasientjournalsystem, herunder de rettslige kravene som stilles, om 

logging fører til mindre snoking og om dette fører til bedre og mer effektivt personvern for 

pasienten. I neste avsnitt tar jeg opp problemstillingen for denne masteroppgaven. 
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1.2 Problemstilling 

Temaet for oppgaven er vern mot snoking i pasientjournaler og består av tre hovedaspekter: 

jus, teknologi og organisering. Jeg skal undersøke om disse aspektene kan brukes som 

virkemiddel for å beskytte pasientens helseopplysninger mot urettmessig tilgang fra 

helsepersonell eller andre ansatte. Jeg vil forsøke å svare på følgende problemstillinger. 

1. Hvilke rettslige krav gjelder med hensyn til konfidensialitet i pasientjournaler? 

 

For å kunne svare dette spørsmålet, må det først klargjøres hva loven faktisk krever av 

helseforetak. Dermed må jeg tolke lover, forskrifter og andre rettskilder som er relevante for 

konfidensialitet i en elektronisk pasientjournal. De rettskildene som er aktuelle og som jeg 

bruker for å løse dette spørsmålet er lovtekster, forskrifter, forarbeider, rundskriv og 

veiledere. 

2. I hvilken grad og på hvilke(n) måte(r) hindrer et elektronisk 

pasientjournalsystem (EPJ-system) snoking i pasientjournaler?  

 

For å kunne svare dette spørsmålet skal jeg først gi en generell beskrivelse av hva et EPJ-

system er og deretter gå inn mer spesifikt i hvordan EPJ systemet fra DIPS21 er bygget opp for 

å oppfylle de rettslige kravene. 

Videre skal jeg undersøke hvilke erfaringer har Olafiaklinikken22 med innlogging i det 

elektroniske pasientjournalsystemet og hvordan rutiner etableres for tilgangsstyring og av 

hvem. Jeg tar utgangspunkt i virksomhetens organisering og prosedyrene som beskriver 

tilgangsrettighetene. Deretter skal jeg klargjøre de kravene som må gjennomføres slik at 

brukere av systemet, dvs. helsepersonell, skal kunne logge seg inn i systemet, herunder krav 

til passord og krav til bruk av passord.  

For å få oversikt over dette, må jeg ta i bruk kvalitet metode, herunder intervju og 

dokumentstudiet. 

 

 

                                                 
21 DIPS ASA er leverandøren av e-helse systemer til norske sykehus. 
22 Olafiaklinikken er en del av Oslo universitetssykehus.  Mer informasjon, se kap.2.3.2. 



 

8 

 

3. Hvilke regler gjelder for aktivitetslogging for å motvirke snoking? 

 

For å svare på dette spørsmålet, må jeg finne fram de generelle bestemmelsene som direkte 

eller indirekte gjelder for logger, og som stiller krav til sikkerhetstiltak som skal hindre 

sikkerhetsbrudd.  

Jeg skal drøfte kravene til informasjonssikkerhet sammen med de viktige sikkerhetsmålene i 

en sikkerhetsstrategi. Sikkerhetsstrategien vil omfatte grunnleggende beslutninger om 

organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet23. Innholdet i en sikkerhetsstrategi viser 

hvordan logger / hendelsesregister skal brukes i et EPJ- system og hvordan krav til 

informasjonssikkerhet brukes for å beskytte konfidensialitet og tilgjengelighet. Videre skal jeg 

se nærmere på hvorvidt pasienten selv kan kontrollere om helsepersonell snoker i deres 

journal gjennom pasientens rett til innsyn i logg.  

Jeg skal også se om kontroll av aktivitetslogger kan avdekke snoking gjort av helsepersonell 

og i hvilken grad bruk av loggopplysninger kan føre til et preventivt virkemiddel mot snoking. 

Jeg vil ta utgangspunkt i rettskilder herunder lover, forskrift, forarbeider, rundskriv og 

veiledere i tillegg til bruk av kvalitativ metode herunder dokumentstudiet og intervju for å 

besvare dette spørsmålet. 

4. Hvilke andre virkemidler finnes det for å hindre snoking? 

For å svare på dette forskningsspørsmålet, skal jeg undersøke hvilke andre organisatoriske 

rutiner som brukes som et virkemiddel mot snoking. Her skal jeg ta i bruk kvalitativ metode, 

herunder intervju, og dokumentstudiet. 

1.3 Metode 

I dette avsnittet drøfter jeg de ulike metodene som er relevante for masteroppgaven. En 

vitenskapelig metode er en fremgangsmåte eller et middel til å løse problemer og komme 

fram til ny kunnskap24. Det vil si læren om hva vi bør gjøre for å lære noe om det vi er 

interessert i. 

                                                 
23 Datatilsynets kommentarer til sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften,2000 s. 7. 
24 UIO 2005, grunnbegreper og kvalitative metode. 
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Siden forvaltningsinformatikk kombinerer tre fagområder (jus, samfunnsvitenskap og 

informatikk), krever også denne oppgaven bruk av juridisk metode. Når det gjelder juridisk 

metode, har jeg brukt en god del rettskilder for å komme frem til tolkningsresultater av 

rettsreglene. 

I forhold til vitenskapelig metode har jeg benyttet meg av kvalitativ forskningsmetode som 

brukes for å undersøke og beskrive menneskers opplevelse og erfaringer25. I tillegg har jeg 

benyttet meg av dokumentstudier. 

Formålet med datainnsamling er å skaffe datagrunnlag for senere beskrivelse av 

problemstillingen og analyse. I denne oppgaven har datainnsamling hovedsakelig skjedd ved 

hjelp av dokumentstudier, intervjuer og rettsdogmatisk metode.  

1.3.1 Juridisk metode 

Juridisk metode er "læren om hvilke rettskildefaktorer som finnes, og hvordan man går frem 

når man bruker rettskildefaktorer for å løse rettskildespørsmål." 26. 

Juridiske metode består av tre hovedspørsmål:27 

 Hvilke rettskilder er relevante? 

 Hvordan skal vi tolke de enkelte rettskildene? 

 Hvordan skal de ulike rettskildene veies mot hverandre når de har forskjellige svar? 

Selv om samlet forståelse av rettskildene ikke gir forskjellige svar, må det vi uansett besvare 

disse spørsmålene ved å samle, bearbeide, systematisere og presentere kildemateriale, såkalt 

rettsdogmatikk28 

 "En rettsdogmatisk metode gir et godt grunnlag for å beskrive lovgivningens formål, og 

hvordan berørte interesser vurderes og balanseres"29. 

                                                 
25 De nasjonale forskningsetiske komiteene 2010, kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.  
26 Gisle 2007, s. 272. 
27 Juridisk metode: Paragraf 1 rettslære 1. 

http://paragraf1.cappelendamm.no/c165513/sammendrag/vis.html?tid=205854 (lest 01.03.2016). 
28 Forelesning – Rettsdogmatisk metode, av Herbjørn Andresen, 2011.  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4002/v11/undervisningsmateriale/FINF4002-rettsdogm-23-

240311-ha.pdf (lest 04.02.2016). 

http://paragraf1.cappelendamm.no/c165513/sammendrag/vis.html?tid=205854
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4002/v11/undervisningsmateriale/FINF4002-rettsdogm-23-240311-ha.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4002/v11/undervisningsmateriale/FINF4002-rettsdogm-23-240311-ha.pdf
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Grunnen til at jeg har valgt å bruke rettsdogmatisk metode er at det er flere lovbestemmelser 

som er relevante og må tolkes for å finne de rettslige kravene i forhold til problemstillingen 

min. Særlig første og tredje spørsmål som innebærer en klargjøring av de rettslige kravene 

som gjelder til konfidensialitet og de bestemmelsene som gjelder for logger.  

Rettskildelæren er den juridiske metoden som handler om hvordan vi skal finne fram til 

innholdet i rettsreglene30. De kildene som sier hva en rettsregel er, kalles for rettskilder som 

kan benyttes for å finne gyldige rettslige argumenter, slik at vi kan finne svar på 

rettsspørsmål. Derfor er et sentralt element i juridisk metode spørsmålet om riktig bruk av 

rettskilder31. Rettskilder består av ulike faktorer, og rettskildefaktorene er: lover, 

lovforarbeider, rettspraksis, forvaltningspraksis, sedvaner, reelle hensyn og internasjonal 

rett32. 

Blant de rettskildefaktorene som jeg har benyttet i denne oppgaven er lovtekst, lovforarbeider 

og rettspraksis som besvarer mange av de tolkningsspørsmålene lovgivningen reiser. For å 

finne frem til de relevante lovtekster, har jeg brukt Lovdata.no. Jeg har brukt Lovdata for å 

finne frem de relevante helselovene med forskrift som har stor betydning for oppgaven samt 

andre lover f.eks. personopplysningsloven med forskrift. Ikke minst har jeg også benyttet 

lovdata pro søkefunksjon spesielt for å undersøke lovbestemmelser som er opphevet nå for å 

sammenligne det med de nye lovbestemmelsene.  

Lovforarbeider som benyttes i denne oppgaven består av blant annet høringsuttalelser, 

stortingsproposisjoner, veiledere og Norges offentlige utredninger (NOU) hvor de er 

tilgjengelige på regjeringen.no og stortinget.no. Det har vært tidskrevende å gå gjennom flere 

lovforarbeider for å finne frem riktig tolkning av relevante lover, og samtidig måtte jeg unngå 

blanding av spesielle og generelle lover. 

Rundskriv er også blitt benyttet i denne oppgaven. Rundskriv fra Helsedirektoratets interne 

oppskrifter på hvordan lover og forskrifter skal forstås og praktiseres. Det gjelder særlig 

kommentarer for noen av de relevante lover bl.a. helsepersonelloven, 

                                                                                                                                                         

 29 NOU 2009: 19, avsnitt 3.1 Rettskilder og metodespørsmål.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-19/id571718/?q=&ch=4 (lest 01.03.2016). 
30 Boe 2012, s.15. 
31 Tidsskrift for den norske legeforening, 2003: Rettskilder ved juridiske vurderinger.  
32 Metodelære, 2007: De enkelte rettskildene, s.25. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-19/id571718/?q=&ch=4
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spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven som er tilgjengelige på 

helsedirektoratet.no. 

Rettspraksis som utgjør en av de sentrale rettskildefaktorene er også blitt benyttet i denne 

oppgaven. Rettspraksis er en samlebetegnelse på tidligere avgjørelser i de ulike domstolene33. 

På grunn av få dommer fra norske domstoler hvor helsepersonell er dømt for å ha brutt 

taushetsplikt og forbudt mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte helseopplysninger i 

helsepersonelloven §§ 21 og 21a, ble en dom fra (Borgarting lagmannsrett – LB-2013-

147035) av 9.9.2014 drøftet i denne oppgaven.  

Helserett er et fagfelt som dekkes av helselovene og gir et dybdeinnblikk, kunnskap og 

forståelse av rettsreglene. Det er særlig de helselovene som dekker helsepersonell, 

taushetsplikt og forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger som er 

meget relevant for denne oppgaven. Av den grunn har jeg også benyttet meg av helserett 

forelesninger og har referert til noen relevante forelesninger i oppgaven som litteratur kilde. 

Juridisk litteratur er også brukt i denne oppgaven. Jeg har spesielt benyttet meg av Helserett 

(Kjønstad 2007) og Pasientjournalloven og helseregisterloven Kommentarutgave 

(Engelschiøn, Sverre og Elisabeth Vigerust (2015). Ved analyse av den rettslige reguleringen 

i oppgaven har jeg benyttet meg av "Helserett: helsevern og pasientrettigheter" (Kjønstad 

1987,) som inneholder kritikk mot taushetsplikt. 

Jeg har hatt metodiske problemer i forhold til gjennomføringen av den rettslige reguleringen i 

oppgaven, fordi det er flere helselover med forskrift samt andre lover med forskrift som er 

relevante i denne oppgaven, og som består av spesielle og generelle rettsregler. Det vil si at 

noen rettsregler er mye mer relevant enn andre rettsregler. Det var derfor viktig for meg å 

kunne unngå å blande mellom spesielle regler og generelle regler.  For å kunne løse dette 

problemet, brukte jeg Lex specialis prinsippet som kommer til anvendelse ved motstrid 

mellom rettsregler av samme rang og går ut på at spesiallover går foran mer generelle lover34. 

Når det gjelder behandling av helseopplysninger i denne oppgaven vil pasientjournalloven 

være spesial lov, som går foran de mer generelle lovene som i dette tilfellet er 

personopplysningsloven. Siden oppgaven handler om vern mot snoking i pasientjournaler i 

                                                 
33 Gisle 2007, s. 274. 
34 Gisle, m. fl 2007: Jusleksikon, s. 192. 
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spesialisthelsetjenester/ sykehus, vil pasientjournalloven går også foran helseregisterloven 

fordi pasientjournalloven gjelder behandling av opplysninger i behandlingsrettede 

helseregister, dvs. registrering og behandling av pasientopplysninger i sammenheng med 

helsehjelp.  

Lex posterior prinsippet går ut på at yngre lover går foran eldre lover, det vil si at prinsippet 

benyttes til å rangere reglene etter hvilke tidspunkt lovene trådte i kraft, Gisle (2007). Men det 

er også slik at spesiallover går alltid foran, selv om de er av eldre dato. Når det gjelder forbud 

mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger, vil helsepersonelloven og 

pasientjournalloven i denne oppgaven går foran helseregisterloven, selv om både 

helsepersonelloven og pasientjournalloven er eldre enn helseregisterloven. Disse prinsippene 

har bidratt til å bruke riktige lover i forhold til oppgavens rettslige regulering  

1.3.2 Dokumentstudier 

 "Et vesentlig poeng med dokumenter er at de gir oss informasjon om et saksforhold nedtegnet 

på et spesielt tidspunkt og spesielt sted, og ofte med tanke på spesifikke lesere. Når vi bruker 

dokumenter som kilde, er vi derfor nødt til å sette disse i en kontekst: Når er de skrevet? Hvor 

er de skrevet, av hvem, og for hvilke lesere?"35 

Gjennom arbeidet med masteroppgaven, har jeg benyttet meg av flere former for skriftlige 

kilder. Det kan være alt fra offentlige rapporter, avisartikler og organisasjonsdokumenter som 

inneholder informasjon om eller belyser problemstillingen i oppgaven. Vurdering av disse 

skriftlige kildene har vært tidskrevende, men samtidig anser jeg det som nødvendig å 

analysere disse. Jeg har gått nøye gjennom de fire kriteriene36 som legges til grunn for 

vurdering av de dokumentene som jeg har benyttet i denne oppgaven.  De fire kriteriene er 

autentisitet, troverdighet, representativitet og tolkning. Viktigheten av disse kriteriene er å 

finne ut om dokumentet er original, kan vi stole på kildene, om et dokument er dekkende for 

det vi skal undersøke samt om vi forstått innholdet i dokumentet. 

Ved starten av arbeidet med masteroppgaven prøvde jeg å finne informasjon om elektronisk 

pasientjournal, elektronisk pasientjournalsystem og snoking i pasientjournaler via 

                                                 
35 Tjora 2010, s. 145. 
36 Tanja Storsul 2005: Grunnbegreper og kvalitative metoder.  

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1310/v05/lysark/Tanja4_Grunnbegr.pdf (lest 06.06.2016). 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1310/v05/lysark/Tanja4_Grunnbegr.pdf
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søkemotoren (Google), som kunne belyse oppgavens problemstilling. Jeg fikk treff i alt fra 

offentlige dokumenter, avisartikler, tv reportasjer og andre tilgjengelige dokumenter. For å 

sikre at dokumentene var troverdige begynte jeg å søke igjen på samme dokumenter i f. eks. 

Regjeringen.no, Lovdata.no, Stortinget.no. Ved å sammenligne disse dokumentene, klarte jeg 

å finne de som har vært relevante. Dette var; offentlige dokumenter, høringer, veiledere og 

ikke minst rapporter som ble nevnt også under juridisk metode. 

I forhold til det teknologiske aspektet ved case (EPJ og EPJ system), har jeg hovedsakelig 

forholdt meg til Rapport om EPJ standard del 1,2,3 og 6 som utarbeidet av Helsedirektoratet 

og er tilgjengelige på helsedirektoratet.no. Dokumenter som offentlige (statlige) organer / 

etater har publisert enten disse er skriftlige (papirform) eller nettbaserte, regnes som offisielle 

dokumenter. Jeg tar derfor utgangspunkt i at informasjonen i disse kildene er korrekte og 

troverdige og har valgt dem på bakgrunn av deres høye relevans. Det kan likevel oppstå at 

nettbasert informasjon endres, oppdateres og i verste fall slettes. Derfor var det viktig å sikre 

seg lenkene (url’ ene) samt dato når kilden ble funnet (lest). 

1.3.3 Intervjuer 

Et intervju er en formålsstyrt samtale37. I følge Grønmo (2004) inneholder kvalitative intervju 

"empiriske opplysninger som er innsamlet og registrert på en systematisk måte"38.  Jeg har 

valgt å bruke semistrukturert intervju hvor intervjuet er åpent for utfyllende spørsmål. Og at 

denne type intervju er samme som en samtale mellom den som intervjuer og intervjuobjektet, 

der gangen i samtalen er styrt av den personen som intervjuer39. Det betyr at intervjuobjektet 

får mulighet til å fortelle istedenfor å bare avgi ja eller nei svar og kan forfølge interessante 

tema selv om spørsmålene er utarbeidet på forhånd. 

På forhånd utarbeidet jeg en intervjuguide for å kvalitetssikre utformingen av spørsmålene.  

Hensikten med dette intervjuet var å få oversikt over og besvare viktige spørsmål som er 

relevant for arbeidet med masteroppgaven. Intervjuet og intervjuguiden består av flere faser. 

Først introduserte jeg temaet for så å forklare hva temaet handlet om, og formålet med 

                                                 
37 Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder:  

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/Kvalitativ-forskning/1-Kvalitative-og-

kvantitative-forskningsmetoder--likheter-og-forskjeller/  ( lest 12.06.2016). 
38 Grønmo 2004, s. 33. 
39 Ndla 2010: Kvalitative intervjuundersøkelser. 

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/Kvalitativ-forskning/1-Kvalitative-og-kvantitative-forskningsmetoder--likheter-og-forskjeller/
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/Kvalitativ-forskning/1-Kvalitative-og-kvantitative-forskningsmetoder--likheter-og-forskjeller/
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intervjuet. Tilslutt kom jeg til samtykkedelen hvor intervjuobjektet ble informert om 

frivillighet, anonymitet og opptak av intervjuet.  

Selve intervjuet bestå av en oppvarmingsfase, hovedfase og avslutning. Oppvarmingsfasen 

hadde som formål å skape en god og avslappet atmosfære. I hovedfasen lå tyngden av hele 

intervjuet. Her stilte jeg de viktigste spørsmålene. Avslutningsvis spurte jeg om hvordan jeg 

skulle sende referatet av intervjuet til intervjuobjektet, og om det var blitt utelatt noe før vi 

avsluttet intervjuet. Spørsmålene var utformet etter prinsippene for utforming og 

gjennomføring av et intervju. De fulgte en logisk rekkefølge og er forholdsvis enkle slik at de 

kan lett forstås, åpne slik at jeg hadde mulighet til å forfølge eventuelle interessante funn, 

særlig spørsmålene som gjaldt aktivitetslogging. I tillegg til åpne spørsmål bestod intervjuet 

av noen generelle og lukkede spørsmål som skulle bekreftes eller avkreftes av 

intervjuobjektet. Disse spørsmålene gjaldt mest for snoking, pasientjournalsystemet, og 

rettslig beskyttelse av helseopplysninger i pasientjournaler.  

Jeg intervjuet personvernrådgiver ved seksjon for personvernombudet, Oslo 

universitetssykehus og helsepersonell ved Olafiaklinikken. Intervjuet med 

personvernrådgiveren ble gjennomført i 02.mars 2015 i forbindelse med master 

forprosjektrapport, som var en del av masterskolen.  

Når det gjaldt intervju av helsepersonell ved Olafiaklinikken, var planen å intervjue to 

helsepersonell, men kun ett intervju ble gjennomført.  Personen som ble intervjuet var 

sykepleier ved Olafiaklinikken / Oslo universitetssykehus. Intervjuet ble gjennomført den 

02.juni.2016 i Olafiaklinikken. Generelt gikk gjennomføring av intervjuet ganske bra. Under 

intervjuet gjorde jeg opptak og samtidig noterte jeg det som ble sagt av intervjuobjektet. På 

grunn av manglende kunnskap rundt noen av spørsmålene var det vanskelig for 

intervjuobjektet å svare på alle spørsmålene. Det var særlig spørsmål rundt aktivitetslogging 

som ikke ble besvart. Det gjaldt blant annet om det finnes forskjellige strategier for å følge 

opp logger. Hvordan brukes loggene til å kontrollere at det ikke skjer ulovlig tilgang? Eller 

kan kontroll av logger hindre urettmessig lesing i journaler?  

Som følge av manglende svar på noen av spørsmålene fra helsepersonell, benyttet jeg meg av 

svarene fra personvernrådgiveren. Etter gjennomføringen av intervjuene skrev jeg et helhetlig 

referat av begge intervjuene. Referatet har blitt sendt til intervjuobjektene for kommentarer og 

retting ved eventuelle feilsiteringer. Tilbakemeldingene fra intervjuobjektene inneholdt noe 
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retting av feilsiteringer og de kom med tilleggs informasjon. Referater fra intervjuene er 

vedlegg 2 og 3.    

1.3.4 Metodiske utfordringer 

Jeg fikk flere utfordringer i forhold til gjennomføringen av intervjuer. Den største 

utfordringen var å komme i kontakt med riktig person for å veilede meg videre mot 

gjennomføring av intervjuene.  

Det gikk en stund før jeg fikk kontaktinformasjon til riktig person ved Olafiaklinikken. 

Kontaktpersonen jobber som overlege ved Olafiaklinikken (OUS). Da kontaktet jeg henne per 

telefon, fikk jeg beskjed om at jeg måtte levere søknad til Personvernombudet for å søke om 

gjennomføring av intervjuene og vente på godkjenning fra dem. Etter at jeg tok kontakt med 

Personvernombudet fikk jeg vite at siden masteroppgaven ikke medfører registrering av 

pasientopplysninger kunne jeg gjennomføre intervjuer ved Olafiaklinikken uten en slik 

godkjenning. 

Jeg sendte en kort representasjon av både meg og masteroppgaven per mail til seksjonslederen 

ved Olafiaklinikken, men det tok lang tid før jeg fikk tilbakemelding. Av den grunn bestemte 

jeg meg for å dra til Olafiaklinikken selv. Her fikk jeg møte seksjonslederen og vi ble enige 

om at jeg fikk intervjue to helsepersonell, en lege og en sykepleie, og at begge intervjuene 

skulle forekomme på samme dag.  

Først skulle jeg intervjue sykepleieren og deretter gjennomføre det andre intervjuet med en 

lege. Slik gikk det dessverre ikke. Jeg fikk beskjed fra seksjonslederen om at alle legene var 

altfor opptatte til å bli intervjuet. Selv om avtalen var å intervjue to helsepersonell, fikk jeg 

ikke det resultatet jeg forventet fra første og eneste intervju. Det ble heller ikke foretatt noen 

annet intervju i etterkant. Dette skyldtes først og fremst at det ville ta for lang tid å få i stand 

enda en intervjuavtale. Derfor var jeg nødt til å benytte meg av datainnsamlingen fra et 

intervju med en personvernrådgiver ved Personvernombudet/ OUS. Intervjuet ble 

gjennomført i fjor og i forbindelse med forprosjektet til masteroppgaven. 

1.4 Avgrensninger 

Jeg har valgt å avgrense oppgaven fordi: 
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1)      Helsevesenet består av både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten hvor det 

benyttes EPJ- system. Jeg har valgt ut spesialisthelsetjenesten på grunn av den organisatoriske 

størrelsen, i forhold til antall brukere og pasienter. 

 2)      Elektronisk pasientjournalsystem gir helsepersonell en rask tilgang til nødvendige 

helseopplysninger som er viktig i forhold til behandling av pasienten. Jeg skal ikke se på hva 

slags helseopplysninger som blir lagret, men derimot skal jeg se på hvordan 

helseopplysninger og pasientens personvern skal beskyttes mot tilgang for helsepersonell uten 

tjenstlig behov. 

 3)      Pasientjournalsystemet registrer ikke bare opplysninger om pasienten, men registrerer 

også aktiviteter som brukere (administrasjon / helsepersonell) gjør i systemet. Det gjelder alt 

fra forsøk på innlogging til oppslag i systemet. Derfor er det viktig å påpeke at jeg ikke skal se 

på helsepersonellets personvern eller rettssikkerhet.  

1.5 Oversikt over den videre fremstillingen 

Den videre fremstilling og struktur av oppgaven er som følger:  

Kapittel 2 tar for seg en generell beskrivelse av det juridiske aspektet som omfatter kort 

oversikt over relevante lover og forskrift, samt hovedaktører ved case. I dette kapittelet skal 

det også drøftes det organisatoriske aspektet ved case.  

Kapittel 3 handler detaljert om bestemmelser vedrørende konfidensialitet og snoking i 

helseopplysninger. Her vil jeg redegjøre for hvordan helseopplysninger i en pasientjournal er 

rettslig regulert og hvilke krav som stilles for å beskytte pasientens opplysninger og 

personvern.  

Kapittel 4 tar for seg en detaljert oversikt over det teknologiske aspektet, og som omfatter 

elektronisk pasientjournal, elektronisk pasientjournalsystem, aktivitetsloggen og 

tilgangsstyring i DIPS. I dette kapittelet skal det også drøftes erfaringer ved Olafiaklinikken 

og egne vurderinger.  

I kapittel 5 avslutter jeg masteroppgaven med en oppsummering og en samlet vurdering av 

hele oppgaven.  
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2 Oversikt over juridiske og organisatoriske aspekter  

2.1 Innledning 

I dette kapittelet gir jeg en kort oversikt over lover og forskrifter som er relevante i forhold til 

den rettslige reguleringen i denne oppgaven, før jeg tar det opp igjen på et mer detaljert nivå i 

neste kapittel. Videre skal jeg gi en forklaring av det organisatoriske aspektet ved 

Olafiaklinikken/ OUS hvor undersøkelsene er blitt gjennomført. Jeg skal også gi en generell 

beskrivelse av informasjonssystemperspektiv hvor det samler både rettslige, organisatoriske 

og tekniske aspektet. 

2.2 Generell oversikt over lovgivning 

Den rettslige reguleringen som er relevant for denne oppgaven, deles det inn i to 

hovedgrupper. Største gruppen omfatter de relevante helselovene og består av:  

 Lov om helsepersonell (helsepersonelloven)  

 Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 

(pasientjournalloven)/ med forskrift (pasientjournalforskriften) 

 Lov om helseregister og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)  

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)  

 Lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven)   

 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten (helsetilsynsloven) og forskrift 

om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten som er hjemlet i helsetilsynsloven §3 

Det må påpekes at de helselovene som er mest relevante og viktige for den rettslige 

reguleringen av oppgaven er helsepersonelloven, pasientjournalloven med forskrift.  

Den andre gruppen omfatter bestemmelser som gjelder for informasjonssikkerhet hvor det 

supplerer ivaretakelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av 

helseopplysninger: 

 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)  

 Forskriften for behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften)  
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Før jeg tar opp helselovene, vil jeg spesielt avklare forholdet mellom pasientjournalloven, 

personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Siden det er pasientjournalloven 

som regulerer logging i forhold til problemstillingen, er det derfor viktig å påpeke at 

personopplysningsloven er også relevant, jf. pasientjournalloven § 5 som fastslår at 

"personopplysningsloven gjelder så langt ikke annet følger av denne loven". Bestemmelsen 

speiler personopplysningsloven § 5 som sier "Bestemmelsene i loven gjelder for behandling 

av personopplysninger om ikke annet følger av en særskilt lov som regulerer 

behandlingsmåten".  

Personopplysningslovens generelle regler om behandling av personopplysninger er gjeldende 

som bakgrunnsrett for behandlingsrettede helseregistre. Dette gjelder også 

personopplysningsforskriften, som er hjemlet i personopplysningsloven. Ved behandling av 

helseopplysninger i behandlingsrettede helseregister, vil følgende bestemmelser i 

personopplysningsloven utfylle reglene i pasientjournalloven, blant annet pasientjournalloven 

§§ 22 og 23 (informasjonssikkerhet og internkontroll). Pasientjournalloven § 22 har nesten 

samme ordlyd som personopplysningsloven § 13, men det er tatt inn egne forskriftshjemler40. 

Personopplysningsforskriften kommer også inn som utfyllende bestemmelser som gjelder i 

den grad pasientjournalloven med forskrifter ikke sier noe annet. Det vil si at kravene om 

sikkerhetstiltak i både pasientjournalloven § 22 og personopplysningsloven § 13 danner 

rammeverk for informasjonssikkerhetsreglene i personopplysningsforskriften. 

Personopplysningsloven med forskrift forholder seg til helselovene fordi hovedformålet for de 

to forskjellige lovgruppene er å ivareta den enkeltes personvern gjennom sikring av 

konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Samtidig stiller personopplysningsloven og 

forskriften krav til internkontroll noe som også er i samsvar med noen av helselovene, f. eks. 

helsetilsynsloven. 

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson og hvor det blir 

registrert i et helseregister er av så sensitiv karakter at de må beskyttes, jf. 

personopplysningsloven §2 nr. 1 og 8.  

Personopplysningsforskriften inneholder hele 10 kapitler41 som omhandler behandling av 

personopplysninger. Blant kapitlene som er av interesse for denne oppgaven er kapittel 2 – 

                                                 
40 Prop. 72 L (2013-2014): Pasientjournalloven og helseregisterloven s. 173. 
41 Inneholder egentlig 11 kapitler, men kapittel 5 ble opphevet ved forskrift 5.jnu 2009. 
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(Informasjonssikkerhet) som omfatter krav til informasjonssikkerhet ved behandling av 

personopplysninger helt eller delvis gjort med elektroniske hjelpemidler. Ved å oppnå 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet, stiller personopplysningsloven §13 krav til 

sikkerhetstiltak, herunder føre tilgangskontroll til opplysningene. Forskriften inneholder også 

indirekte krav til aktivitetslogging som skal tas opp og drøftes i sin helhet i kapittel 3. 

For å danne oss et bilde av de helselovene som dekkes av den rettslige reguleringen, er 

innholdet i disse lovbestemmelsene som gjelder ivaretakelse av pasientens personvern og 

måten helseopplysninger er beskyttet på interessante for denne oppgaven. 

Figur 3 gir en helhetlig oversikt over hva som omfattes av helselovene. Helselovene kan deles 

inn i 4 hovedgrupper hvor hver av disse dekkes av sine respektive lover: 

 

 

Figur 3: Oversikt over de relevante helselovene 

 

Organisering / virksomhet dekkes av spesialisthelsetjenesteloven:  

Spesialisthelsetjenesteloven er lov av 2. juli.1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 

Loven gjelder både private og offentlige tjenesteutøvere og stiller krav til virksomheter som 

yter eller tilbyr spesialisthelsetjeneste skal organiseres på en forsvarlig måte. Det stilles en 
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rekke krav til spesialisthelsetjenesten om hvilke tjenester som skal tilbys og hvordan 

tjenestetilbudet skal organiseres42. 

Personlover / aktører dekkes av helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven: 

Helsepersonelloven er lov av 2. Juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.m. Loven regulerer 

yrkesutøvelsen gjennom krav til taushetsplikt, faglig forsvarlig helsehjelp, 

dokumentasjonsplikt, samt regler om autorisasjon, meldeplikt og sanksjonssystem. Formålet 

med helsepersonelloven er å bidra til pasienters sikkerhet, ivaretakelse av folkets tillit til 

helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell, ikke minst kvalitet i helse- og 

omsorgstjenesten. Hovedaktøren i helsepersonelloven er helsepersonell som må følge etter de 

grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som fastsettes i denne bestemmelsen43. 

Pasient- og brukerrettighetsloven er lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og 

brukerrettigheter. Loven trådte i kraft 1. januar 2001. Siden den gang har skjedd en rekke 

endringer i denne loven. Pasient- og brukerrettighetsloven omfatter to hovedaktører, disse 

aktørene består av pasienter som mottar helsehjelp og brukere som mottar 

omsorgstjenester44. Formålet med loven, jf. §1, er å bidra til rettferdig tilgang på 

helsetjenester på tvers av tillit og respekt for liv, integritet og menneskeverd. Befolkning skal 

få lik tilgang til helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder, kjønn og bosted, samt 

økonomisk, kulturell og språklig bakgrunn og sosial status. Ikke minst stiller bestemmelsen 

krav om god kvalitet som må sees i lys av kravet til forsvarlighet i tjenesten og for helse- og 

omsorgspersonellet. 

Behandling av helseopplysninger dekkes av pasientjournalloven og helseregisterloven, mens 

forskriften om pasientjournal gjelder bl.a. innholdet i pasientjournaler og beskrivelse av 

pasientjournalsystem: 

Pasientjournalloven er lov av 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved 

ytelse av helsehjelp. Formålet med pasientjournalloven er at helseopplysninger skal behandles 

på en måte som gir både pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet. Nødvendige og 

                                                 
42 Helsedirektoratet, Rundskriv 2013: Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer. 
43 Helsedirektoratet, Rundskriv 2012: Helsepersonelloven med kommentarer.  
44 Helsedirektoratet, Rundskriv 2015: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer.  
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relevante opplysninger må være tilgjengelige for helsepersonell på en rask og effektiv måte, 

samtidig som man ivaretar vernet mot at opplysninger gis til uvedkommende45.   

Helseregisterloven er lov av 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av 

helseopplysninger. Formålet med loven er å fremme helse, forebygge sykdom og skade, gi 

bedre helse- og omsorgstjeneste og ivareta pasientens personvern, jf. helseregisterloven § 1. 

Loven danner grunnlag for statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, 

planlegging, styring og beredskap. Det betyr at loven regulerer behandling av 

helseopplysninger i helseregistre som ikke er behandlingsrettet og gir nødvendige hjemler for 

etablering og videreføring av helseregistre46.  

Statens tilsyn og kontroll dekkes av helsetilsynsloven og omfatter tilsyn og kontroll av at 

helsepersonelloven, annen lovgivning og forskrifter følges: 

Helsetilsynsloven er lov av 30. Mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og 

omsorgstjenesten. Statens helsevesen som har overordnede faglige tilsyn med helse- og 

omsorgstjenesten skal utøve myndighet i samsvar med bestemmelser fastsatt i lovverket, jf. 

helsetilsynsloven § 147. Loven fastsetter en hjemmel for internkontroll i § 3. Målet med 

bestemmelsen er at alle som yter helsetjenester skal ha etablert internkontrollsystem for hele 

virksomheten. Internkontroll skal sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og 

vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lovverket.  

Innholdet i de forskjellige helselovene er på en eller annen måte knyttet til hverandre. For 

eksempel pålegger spesialisthelsetjenesteloven krav til journal- og informasjonssystemer, jf. 

§3-2, noe som er nær knyttet til innholdet i de lovene som gjelder behandling av 

helseopplysninger. Det er også sammenheng mellom helsepersonelloven, pasientjournalloven 

og helseregisterloven i forhold til snokeparagrafen og definert som forbud mot urettmessig 

tilegnelse av taushetsbelagte helseopplysninger, jf. helsepersonelloven § 21a, 

pasientjournalloven § 16 og helseregisterloven § 18. Videre inneholder både helsetilsynsloven 

og lovene som gjelder behandling av helseopplysninger krav til internkontroll. Internkontroll 

er et viktig tiltak for å påse at helseforetaket følger gjeldende regelverk. I utgangspunktet er 

                                                 
45 Engelschiøn og Vigerust 2015, s. 23. 
46 Engelschiøn og Vigerust 2015, s. 13-14. 
47 Helsetilsynsloven § 1 første ledd. 
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pasientens sikkerhet og personvern et felles formål for alle de helselovene som er nevnt 

ovenfor.   

Figur 3 ga oversikt over helselovene som dekker de relevante aktørene i forhold til oppgavens 

problemstilling. Figur 4 (nedenfor) tar for seg alle aktørene som omfattes av helselovene 

(helseretten), men kun følgende tre aktører er særlig relevante for denne oppgaven48: 

 Pasient 

 Helsepersonell 

 Helsevirksomhet  

 
Figur 4: Viser til aktører som er omfattet av helseretten 

 

 

                                                 
48 Forelesning- Helserett - Oversikt over helseretten. Befring, Anne Kjersti, 2015. 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5550/h15/undervisningsmateriale/ (lest 12.10.2015). 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5550/h15/undervisningsmateriale/
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En pasient er en person som helseopplysninger dreier seg om og er definert i pasient- og 

brukerrettighetsloven §1-3 bokstav a som:" en person som henvender seg til helse- og 

omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten gir 

eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle".  

For å sikre at pasienters personvern ivaretas, er det viktig at tilgangen til pasientopplysninger 

skjer kun ved tjenstlig behov. Norm for informasjonssikkerhet (Normen) definerer tjenstlig 

behov som "personer med nærmere bestemte arbeidsoppgaver, trenger nødvendige helse og 

personopplysninger for å yte helsehjelp, omsorgstjeneste og eller/ utføre administrasjon i 

forbindelse med dette." 49 Det betyr at tilgang til helseopplysninger kan skje hvis det 

foreligger et behov som begrunner helsepersonellets tilgang til opplysninger. Det kommer opp 

til pasientens ønske om å sperre hele eller deler av helseopplysninger, tilgang til disse  

opplysningene krever særskilt hjemmel, jf. helseregisterloven §25.  

Norm for informasjonssikkerhet er utarbeidet av representanter fra helsesektoren. I tillegg har 

Datatilsynet, Helsetilsynet, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og Sosial- og 

helsedirektoratet deltatt i arbeidet. Normen ble formelt lansert 7. september 2006. Formålet 

med normen er å bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet i helsesektoren. Normen er 

også ment å være et hjelpemiddel i den enkelte virksomhets arbeid med 

informasjonssikkerhet50.   

Helsepersonell etter helsepersonelloven § 3 første ledd er personell med autorisasjon eller 

lisens. Helsepersonelloven § 48a stiller krav om at søker har bestått eksamen i vedkommende 

fag ved norsk universitet, høyskole eller videregående opplæring. Dersom personell ikke 

oppfyller kravene som er fastsatt i §48, kan det likevel gis lisens etter søknad, jf. §49. Videre 

står i helsepersonelloven §3 punkt 2 og 3 at personell som jobber i helse- og omsorgstjenesten 

og apotek som ikke har autorisasjon eller lisens regnes også som helsepersonell når de yter 

helsehjelp51.  

                                                 
49 Helsedirektoratet 2015: Norm for informasjonssikkerhet.  
50 Direktoratet for e-helse: Om Normen.  

https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/om-normen (11.02.2016)  
51 Helsepersonelloven § 3 første ledd, §§ 48a og 49. 

https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/om-normen
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Helsevirksomheter består av helsetjenester som omfatter sykehus og legekontorer hvor det 

gjennomføres behandling av opplysninger om identifiserbare pasienter52. 

Aktørene i figur 4 har plikt, ifølge Kjønstad (2007), til å følge grunnprinsippene i helseretten. 

Disse består av hele tolv grunnprinsipper53:   

 Pasientenes autonomi /informert samtykke 

 Helsepersonells autonomi 

 Det offentliges autonomi 

 Pasientenes rett til muntlig informasjon 

 Rett til å bli pasient 

 Rett til forsvarlig behandling 

 Rett til klage 

 Pasientenes rett til erstatning 

 Pasientenes strafferettslige vern 

 Pasientenes rett til innsyn i sykejournaler 

 Taushetsplikt for helsepersonell 

 Styring, tilsyn og kontroll   

Det er særlig de tre siste prinsippene som er spesielt relevante i drøftelsen av den rettslige 

reguleringen i denne oppgaven. 

Både taushetsplikt for helsepersonell og pasientens rett til innsyn i sykejournaler knyttes til 

kommunikasjonssystemet i helsesektoren, mens statens tilsyn og kontroll av helsepersonell og 

helsetjenester knytter seg til behandlingen av helse- og personopplysningen. Detaljert 

beskrivelse av de tre sist nevnte prinsippene er drøftet i kapittel 3. 

                                                 
52 Andresen 2010, s. 66.  
53 Kjønstad 2007, s. 41. 
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2.3 Oversikt over det organisatoriske aspektet 

2.3.1 Spesialisthelsetjenesten 

De ulike helsetjenestene i Norge planlegges, tilbys og finansieres som et tre nivå 

parlamentarisk forvaltningssystem. De tre nivåene består av stat, fylke og kommune54.  Figur 

5 viser hvordan helsetjenesten i Norge er organisert: 

 Kommunen styrer kommunal helsetjenestene (primærhelsetjenesten): som består av 

blant annet: Fastleger, sykehjem, helsestasjon, fysioterapitjenester, mv. 

 De regionale helseforetakene (RHF) styrer spesialisthelsetjenesten: består av sykehus 

og andre spesialisthelsetjenester. 

 Fylkeskommunen styrer regionale helseforetak 

 
Figur 5: Viser hvordan helsesektoren er organisert i Norge55 

 

                                                 
54 Kith 1996: En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge, s. 9. 
55 Forelesning- Helserett - Oversikt over helseretten. Befring, Anne Kjersti, 2015. 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5550/h15/undervisningsmateriale/ (lest 12.10.2015). 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5550/h15/undervisningsmateriale/
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Spesialisthelsetjenesten er den delen av helsevesenet som har ansvar for somatiske og 

psykiatriske sykehus, andre institusjoner samt ambulansetjenesten, og er delt inn i fire 

regioner. De fire regionale helseforetakene har ansvaret for å sikre befolkningen i regionen 

tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester56.  

I forhold til denne oppgaven omfatter spesialisthelsetjenester somatiske sykehus som tar imot 

pasienter med kroppslige (somatiske) sykdommer, i motsetning til psykiatriske sykehus. 

Sykehusene består også av ulike avdelinger og ulike pasientkategorier. De ulike avdelingene 

ledes av en avdelingsoverlege og en avdelingssykepleier. Sykehus skal ifølge 

spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 ivareta følgende oppgaver: Pasientbehandling, utdanning av 

helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende57. 

Spesialisthelsetjenesteloven inneholder regler om ansvar, plikter, rettigheter og organisering 

for virksomhet og spesialister som yter spesialisthelsetjeneste. Det betyr at loven stiller krav 

til spesialisthelsetjenesten om hvilke tjenester som skal tilbys, og hvordan tjenestetilbudet skal 

organiseres58. 

Etter spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 andre ledd har Helse- og omsorgsdepartementet et 

overordnet ansvar for alle sykehus i Norge. Ifølge samme lov § 2-1 eier staten de offentlige 

sykehusene59. Det vil si at staten har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis 

nødvendige spesialisthelsetjenester60. Stortinget overførte eierskapet til 

spesialisthelsetjenesten til staten og organiserte spesialisthelsetjenesten som foretak gjennom 

å vedta lov 15. juni.2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven), som ble satt i 

kraft i 1. januar.200261.  

Helseforetakene har i tillegg til det elektroniske pasientjournalsystemet andre type 

informasjonssystemer. Blant annet: Pasientadministrative systemet, systemer for laboratorier 

samt et økonomisk/ administrativt system som inneholder opplysninger om lønn, regnskap og 

                                                 
56 Helse- og omsorg 2014: Slik er spesialisthelsetjenesten bygd opp. 
57 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8. 
58 Helsedirektoratet 2016: Spesialisthelsetjenesteloven.  
59 Spesialisthelsetjenesteloven §§ 1-2 andre ledd og 2-1. 
60 Kjønstad 2007, s. 24. 
61 Prop. 120 L (2011-2012): Endringer i helseforetaksloven mv, punkt 3.1. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-120-l-20112012/id683103/?q=&ch=3 (lest 15.03.2016). 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-120-l-20112012/id683103/?q=&ch=3
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administrasjon62. Etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-2 første ledd har enhver 

helseinstitusjon innenfor spesialisthelsetjenesten plikt til å sørge for at journal- og 

informasjonssystemene er forsvarlige63.  

I neste avsnitt tar jeg for meg valgt sykehus og avdeling ved case.  

2.3.2 Valg av sykehus og avdeling 

I denne oppgaven har jeg valgt Oslo universitetssykehus som er landets største sykehus med 

over 20000 ansatte, og som står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av 

helsepersonell i Norge. Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos 

befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo og regionsykehus for innbyggere i Helse Sør- 

Øst. Oslo universitetssykehus har 14 klinikker og enheten Oslo sykehusservice som leverer 

ikke- medisinske tjenester til resten av sykehuset64.  

Jeg har valgt Olafiaklinikken som er en del av Oslo universitetssykehus og Nordens største 

klinikk for rådgiving, undersøkelse, behandling og kontroll av seksuelt overførbare 

infeksjoner og hiv65. Olafiaklinikken har tidligere vært en del av legevakten og Oslo 

kommune. Klinikken er egen seksjon og tilhører ingen av sykehusene66.  

Oslo universitetssykehus er delt inn i forskjellige klinikker og Olafiaklinikken er en del av 

KIT (Kirurgi, inflammasjon og transplantasjon). Under der igjen er Olafiaklinikken på 

avdelingsnivå, en del av Revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer (intervjuet av 

02.06.2016).  

Pasientjournalen hos Olafiaklinikken inneholder meget sensitive og meget personlige helse- 

og personopplysninger. Derfor er klinikkens datasystem sperret utad i Oslo 

universitetssykehus, dvs. helsepersonell utenfor Oslo universitetssykehus får ikke tilgang til 

pasientjournalen i Olafiaklinikken og kan derfor ikke se at pasienten besøkt klinikken. Det var 

                                                 
62 Rundskriv 2012: Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer. 
63 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-2. 
64 Helse Sør- Øst: Oslo universitetssykehus 2016. 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/Sider/side.aspx (lest 30.05.2016). 
65 Oslo universitetssykehus: Olafiaklinikken 2016. 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/olafiaklinikken_/Sider/Hva-Olafiaklinikken-kan-

hjelpe-deg-med.aspx (lest 30.05.2016). 
66 Intervju 02.06.2016: 3.2.1 Arbeidsoppgaver og aktivitetslogg/ Hvordan er Olafiaklinikken organisert? 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/Sider/side.aspx
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/olafiaklinikken_/Sider/Hva-Olafiaklinikken-kan-hjelpe-deg-med.aspx
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/olafiaklinikken_/Sider/Hva-Olafiaklinikken-kan-hjelpe-deg-med.aspx
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på grunn av sensitiviteten og den store faren for snoking som eksisterer at jeg dermed valgte 

Olafiaklinikken. 

I neste avsnitt kommer jeg innom definisjonen av informasjonssystemperspektivet opp og 

forholdet mellom dette perspektivet og et EPJ-system. 

2.4 Informasjonssystemperspektiv 

For å kunne gi et helhetlig bilde av de tre aspektene, rettslige, organisatoriske og tekniske i 

henhold til oppgavens formål, helsepersonellets rettmessige tilgang til elektronisk 

pasientjournalen og ivaretakelse av pasientens personvern gjennom denne samhandling, skal 

jeg se på EJP-systemet fra informasjonssystemperspektivet.  

Jansen og Schartum (2008) definerer et informasjonssystem som "en samling av menneskelige 

og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner 

og løse en bestemt oppgave.67" Blant de bestemte funksjoner som et informasjonssystem 

utfører er; innsamling, lagring, overføring og presentasjon av informasjon68.  Slik kan en se at 

det er naturlig å si at EPJ-system dekkes av denne definisjonen. 

Et elektronisk pasientjournalsystem skal løse bestemte oppgaver. En av disse oppgavene er i 

forhold til problemstillingen min, hvorvidt et elektronisk pasientjournalsystem kan bidra til 

hindring av snoking i elektroniske pasientjournaler. Deretter skal se om EPJ-systemet er i 

samsvar med de kravene som fastsatt i lov og forskrift. Dette er en viktig faktor som skal 

undersøkes i henhold til oppgavens formål og ivaretakelse av pasientens personvern. Derfor 

ville jeg gjennom denne samhandlingen se på systemet fra informasjonssystemperspektivet. 

Det innebærer en sammenheng mellom datasystemer, informasjonssystemer, i tillegg til 

vurdering av systemets samspill med sine omgivelser (se figur 6). 

Figuren består av fire sirkler: 

                                                 
67 Jansen og Schartum 2008, s. 29. 
68 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2, s. 18. 
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Figur 6: Informasjonssystemperspektiv69 

 

Den ytterste sirkelen representerer en organisasjon som har flere oppgaver. Formålet til en 

organisasjon er å gjennomføre sin daglige drift på best mulig måte for å oppnå målene sine.  

Den andre sirkelen representerer et informasjonssystem. I lys av denne oppgaven består et 

informasjonssystem av både helsepersonell, andre ansatte, og de elektroniske systemene ved 

sykehuset. Hovedmålet ved bruk av et informasjonssystem er å gi støtte til helsepersonell for 

å få rask tilgang til helseopplysninger, dermed kan det gis rask helsehjelp. For det andre 

registrerer et informasjonssystem alle aktiviteter som skjer ved systemet. Blant annet 

registrering av brukeren som har fått tilgang til opplysninger og når denne tilgangen har 

forekommet. Jeg skal videre undersøke om et informasjonssystem (EPJ system) kan bidra til 

ivaretakelse av pasientens personvern. 

Den tredje sirkelen representerer datasystemer. Begrepet datasystem forstås som et IKT basert 

system som samler inn, lagrer, overfører og presenterer opplysninger av data70. Datasystemet 

                                                 
69 Jansen og Schartum 2008, s. 29. 

70 Jansen og Schartum 2005: Informasjonssikkerhet, s. 62. 
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inneholder både formaliserte opplysninger om pasienten og formaliserte rettsregler71. Med 

rettsregler menes regler som er utledet av rettskilder, dvs. lover, forskrift og andre rettskilder 

som danner grunnlag for utformingen av elektroniske systemer.  

Den fjerde sirkelen er en fullt automatisert kjerne som ofte er en del av datasystemet. I denne 

automatiserte kjernen utføres alle operasjoner helt automatisk uten menneskelig inngrep. Et 

eksempel er automatisk utveksling av helseopplysninger med eksterne systemer, for eksempel 

mellom et sykehus og en spesialist lege kontor. I en slik kjerne blir rettsregler transformert fra 

tekst til programkode og er formalisert. Transformeringen skjer når systemet utvikles, men i 

den automatiserte kjernen blir disse reglene kjørt/anvendt av systemet. Dermed anvendes 

disse rettsreglene som er i form av programkode på de formaliserte opplysningene72.  

I neste kapittel gir jeg en detaljert drøftelse av den rettslige beskyttelse av helseopplysninger i 

elektronisk pasientjournalsystem. 

                                                 
71 Transformert til datamaskin- lesbar form. 
72 Schartum 2012: Fra lovtekst til programkode, s. 12. 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-

2012.pdf  (lest. 10.01.2016). 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-2012.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h12/undervisningsmateriale/fra-lovtekst-til-programkode-2012.pdf
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3 Rettslig beskyttelse av helseopplysninger i elektronisk 

pasientjournalsystem 

3.1 Innledning 

I dette kapitlet presenteres den rettslige beskyttelsen av helseopplysninger i 

pasientjournalsystem, spesielt vernet om helseopplysningers konfidensialitet. Gjennom dette 

kapittelet tas det opp de lover og forskrifter som lagt til grunn for beskyttelse av 

helseopplysninger. Det er først og fremst kravene om sikkerhetstiltak som lovene setter skal 

sørge for at dataene som er lagret i et pasientjournalsystem er godt nok beskyttet mot 

uautorisert tilgang, og dermed ikke foreta et rettsstridig oppslag i journalen. Ikke minst skal 

de kravene bidra til sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.  

3.2 Oversikt over den rettslige reguleringen av helseopplysninger i 

elektroniske pasientjournaler. 

3.2.1 Taushetsplikt 

Taushetsplikt er plikten til å hindre at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til 

opplysninger. Hvilke typer opplysninger som omfattes av denne plikten kan følge av lov, 

avtale eller instruks. Lovbestemt taushetsplikt i helsesektoren gir et mye sterkere vern enn når 

taushetsplikten er basert på avtaler eller instruks. På et generelt grunnlag, beskytter denne 

plikten mot at taushetsbelagte opplysninger blir spredt eller offentlig kjent for 

uvedkommende73. Det finnes mange regler om taushetsplikt i lovverket som kan deles inn i, 

blant annet, allmenne taushetspliktregler, yrkesmessig taushetsplikt og tjenestemessig 

taushetsplikt. 

Med allmenne taushetspliktregler menes at reglene favner svært vidt ved at "enhver" er gjort 

til pliktsubjekt. For at man skal ha taushetsplikt etter allmenne taushetspliktregler er det 

tilstrekkelig at man på en eller annen måte har kjennskap til opplysningen. Uansett hvilket 

yrke man har eller om man er tilknyttet et forvaltningsorgan, skal vedkommende ha 

taushetsplikt etter taushetspliktbestemmelsene74. 

                                                 
73 Se helsepersonelloven §21. 
74 Regjeringen: 3 Hva innebærer det å ha taushetsplikt? 
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Yrkesmessig taushetsplikt gjelder blant annet for helsepersonell hvor bestemmelsene for 

taushetsplikt er hjemlet ved lov. Denne plikten er knyttet til helsepersonell som yrke, og ikke 

til sykehuset der helsepersonellet jobber. Yrkesmessig taushetsplikt er strengere enn den 

tjenestemessige taushetsplikten. 

Tjenestemessig taushetsplikt gjelder for personer som har tilknytning til et forvaltningsorgan, 

og som følges direkte av lov75. 

Innen helsetjenesten er det særlig pasientjournalloven, helsepersonelloven og 

helseregisterloven som etablerer taushetsplikt. Ved å tolke disse bestemmelsene kan en finne 

svar på blant annet hva som omfattes av taushetsplikten, av hvem, overfor hvem og når det er 

gjeldende.  

3.2.1.1 Taushetsplikt for helsepersonell 

Lovbestemt taushetsplikt i helsesektoren gjelder i stor grad for helsepersonell og som er en av 

hovedaktørene i denne oppgaven. Helsepersonell trenger relevante og nødvendige 

helseopplysninger for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 45 hvor det 

står at "Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell som skal yte eller yter 

helsehjelp til pasient etter denne lov, gis nødvendige og relevante helseopplysninger i den 

grad dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på forsvarlig måte. Det skal 

fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt helseopplysninger". Samtidig må 

helsepersonell hemmeligholde pasienters helseopplysninger, fordi helsepersonells 

yrkesmessige taushetsplikt bidrar til vern mot spredning av pasienters helseopplysninger, 

dermed ivaretakelse av konfidensialitet, jf. taushetspliktreglene. 

Hovedregelen som omfatter bestemmelsene for yrkesmessige taushetsplikt for helsepersonell 

er gitt i helsepersonelloven §21: 

"Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks 

legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i 

egenskap av å være helsepersonell." 

Helsepersonelloven kapittel 5 tar for seg både bestemmelser om taushetsplikt og unntak fra 

denne. Ifølge bestemmelsene, har helsepersonell både en passiv og en aktiv taushetsplikt. 

                                                 
75 Se forvaltningsloven § 13 første ledd. 
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Passiv plikt innebærer at helsepersonell har plikt til å hemmeligholde opplysninger de mottar 

fra pasienten, mens aktiv plikt innebærer at helsepersonell også skal beskytte pasientens 

helseopplysninger mot at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Dermed bidrar 

helsepersonellets yrkesmessige taushetsplikt til at pasientens personvern og integritet er 

ivaretatt. Samtidig gir taushetsplikt pasienten trygghet til å gi fra seg både vanlige og sensitive 

helse- og personopplysninger.  

Det er også viktig å nevne at taushetsplikten kan bli begrenset av flere bestemmelser76. 

Helsepersonelloven inneholder flere type unntak fra taushetsplikt. Et av disse finner man i 

helsepersonelloven §22 - Samtykke til å gi informasjon. I forhold til helseopplysninger gjelder 

samtykke til videreføring av taushetsbelagte opplysninger. Det vil si at pasienten kan 

samtykke til at taushetsbelagte opplysninger gis videre. Og når det gjelder barn under 16 år 

kan deres foreldre samtykke til at helseopplysninger om barnet gis videre. 

Det er viktig at helsepersonell gir forklaring om hva et samtykke innebærer og hva de 

samtykker til, og ikke minst hvem som skal motta opplysningene. Det er også pasienten selv 

som erklærer hva hun eller han gir tillatelse til. Taushetsplikten gjelder ikke hvis personen 

som opplysningene direkte gjelder samtykker, og samtykket må være gyldig. Det stilles tre 

krav til gyldig samtykke, jf. personopplysningsloven § 2 nr.7 som fastsetter at samtykke må 

være "frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun 

godtar behandling av opplysninger om seg selv". I slike tilfeller har helsepersonell rett til å 

videresende opplysninger som er taushetsbelagte, jf. helsepersonelloven § 22, som er i 

samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 andre ledd Taushetsplikten faller bort i 

den utstrekning den som har krav på taushet, samtykker.  

Et annet unntak gjelder dersom den som mottar opplysningene allerede kjenner til de 

taushetsbelagte opplysningene77. Samarbeidende helsepersonell har rett til å utveksle 

helseopplysninger med hverandre hvis dette er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp, jf. 

helsepersonelloven § 25 (Opplysninger til samarbeidende personell). Denne bestemmelsen må 

ses i sammenheng med helsepersonelloven § 45 første ledd. Ikke minst kan helsepersonell 

                                                 
76 Se helsepersonelloven §§ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 29b og 29c. 
77 Se helsepersonelloven § 23 punkt 1. 
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videre formidle opplysninger til virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for å gi 

forsvarlig helsehjelp78.  

Taushetsplikten varer resten av livet for de som har yrker som er underlagt taushetspliktens 

bestemmelser. Taushetsplikten gjelder for både opplysninger om levende og døde mennesker. 

Avdøde personer har krav på personvern slik de hadde mens de levde, og opplysninger om en 

avdød person skal ikke gis andre med mindre det finnes særskilte grunner som taler for det. 

Det må også tas hensyn til avdødes antatte vilje og nære pårørende interesser79. Brudd på 

taushetsplikten kan få flere konsekvenser og dekkes blant annet av straffeloven kapittel 21 

(Vern av informasjon og informasjonsutveksling) § 209 (Brudd på taushetsplikt).  

Bestemmelsen sier: 

"Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysninger som han har 

taushetsplikt om i henhold til lovbestemmelse eller forskrift". Mens i straffeloven §210 står 

det at en kan straffes med fengsel inntil 3 år den som gjør grovt brudd på taushetsplikt80.   

3.2.1.2 Snoking som en type brudd på taushetsplikt 

Helsepersonell har tilgang til stor mengde taushetsbelagte helseopplysninger og har dermed 

plikt til å verne om disse opplysningene. Samtidig legger helsepersonelloven §21a forbud mot 

å "lese, søke etter eller på en annen måte tilegne seg bruke eller besitte opplysninger som er 

nevnt i §21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp 

eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift." 

Forbudet mot å lese opplysninger gjør at helsepersonell ikke kan lese i journalen til en pasient 

som de ikke har ansvar for å yte helsehjelp til. Bestemmelsen medfører også at helsepersonell 

ikke kan lese journalen til en tidligere pasient, spesielt hvis man ikke lenger har noe ansvar for 

å yte helsehjelp til, om ikke det er hjemlet i lov eller forskrift. Et eksempel på en slik hjemmel 

er pasientens samtykke, jf. helsepersonelloven § 22. Et annet eksempel er at pasienters 

opplysninger kan brukes for internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten, jf. 

helsepersonelloven § 26 første ledd. Forbudet innebærer at helsepersonell ikke kan hente ut 

kontaktinformasjon om pasienten fra pasientjournalen til bruk i videre tilsendelse av 

samtykkeforespørsler fra forskere. Forbudet mot å besitte opplysninger innebærer at dersom 

                                                 
78  Se helsepersonelloven § 26 første og andre ledd (Opplysninger til virksomhetens ledelse). 
79 Se helsepersonelloven §24. 
80 Se straffeloven §210. 
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man mottar en feilforsendelse enten i elektronisk form eller papir form, må man tilbake levere 

opplysningene. Samtidig bør man gi beskjed til avsender på at opplysningene er blitt send til 

feil person81. 

Dette forbudet kom til etter at Datatilsynet politianmeldte et helseforetak for manglende 

informasjonssikkerhet82. Sakens kjerne var at et helsepersonell ved gjentatte tilfeller hadde 

snoket flere ganger i pasientjournaler uten tjenstlig behov. I følge Helsetilsynet83 kom det 

fram at helsepersonellet begrunnet snokingen ut i fra omsorg og nysgjerrighet.  

Verken helsepersonellet, som snoket i pasientjournaler, eller virksomheten, som hadde 

mangelfull informasjonssikkerhet, ble straffet. Som begrunnelse for det var at helsepersonellet 

ikke spredde eller utvekslet taushetsbelagte helseopplysninger til andre. Dette var i samsvar 

med helsepersonelloven § 21 som sier:   

"Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks 

legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av 

å være helsepersonell." 

Det var denne saken som bidro til lovendringen som trådte i kraft 9.mai. 2008 nr.3484. 

Helsepersonelloven § 21a innebærer at tilgang til helseopplysninger skal skje ut i fra tjenstlig 

behov. Hvis tilgang til opplysninger skjer ut i fra nysgjerrighet eller av andre grunner enn 

tjenstlig behov, regnes det som snoking i pasientjournalen.  

Hovedregelen for snokeparagrafen som dekkes av helsepersonelloven § 21a, 

pasientjournalloven § 16 og helseregisterloven § 18 innebærer mer indirekte krav til 

ivaretakelse av konfidensialitet. For å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til 

helseopplysninger må den behandlingsansvarlige innføre forskjellige sikringstiltak. Disse 

sikringstiltakene gir den behandlingsansvarlige mulighet til å kontrollere hvem som har 

tilegnet seg helseopplysninger. På denne måten blir aktivitetslogger et viktig tiltak for å gjøre 

                                                 
81 Helsepersonelloven med kommentarer 2012 s. 59-60. 

82 Ot.prp. nr. 25 (2007-2008) Om lov om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven— (krav til 

helsepersonells attester, erklæringer o.l., administrative reaksjoner og forbud mot urettmessig tilegnelse av 

helseopplysninger). 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-25-2007-2008-/id494500/?ch=11 (lest 10.11.2015).  

83 Helsetilsynet (Vedtak om advarsel 4.nov. 2010).  
84 

Helsepersonelloven § 21a Tilføyd ved lov 9 mai 2008 nr. 34 (ikr. 9 mai 2008 iflg. res. 9 mai 2008 nr. 442). 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-25-2007-2008-/id494500/?ch=11
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det lettere å oppdage helsepersonellets urettmessige tilgang til helseopplysninger, og som kan 

føre til et preventivt virkemiddel mot snoking.  

På en annen side har helsepersonell tjenstlig behov for opplysninger med bakgrunn "i 

helsehjelp til den enkelte", jf. helsepersonelloven §21a og pasientjournalloven §16. For at 

helsepersonell skal kunne utføre helsehjelp, må pasientjournalsystemet være tilgjengelig 

døgnet rundt. Det innebærer at snokeparagrafene også forutsetter krav til tilgjengelighet.  

Et eksempel på tjenstlig behov er helsepersonells nødvendige tilgang til helseopplysninger for 

å yte helsehjelp, eller "administrasjon av slik hjelp" til en pasient 85. Det følger av 

pasientjournalloven § 19 og helsepersonelloven §§ 25 og 45. 

Forbudet i snokeparagrafen gjelder ikke hvis pasienten samtykker til at helsepersonell få 

tilgang til helseopplysninger uten tjenstlig behov, jf. helsepersonelloven § 22. 

Snokeparagrafen gjelder heller ikke når det foreligger særskilt hjemmel i lov eller forskrift for 

å kunne få tilgang til helseopplysninger, jf. helsepersonelloven §§ 25 og 45. 

Pasientjournalloven § 30 gir hjemmel for å pålegge straff for brudd på pasientjournalloven § 

15 om taushetsplikt og pasientjournalloven § 16 om forbud mot urettmessig tilegnelse av 

helseopplysninger. Første ledd av denne paragrafen fastsetter at den som overtrer 

pasientjournalloven §§ 15 og 16 kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.   

I følge pasientjournalloven § 30 andre ledd er behandling av helseopplysninger som er i strid 

med kravene til helseopplysningens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i 

pasientjournalloven § 22 straffbart. Det er også straffbart å unnlate å informere en pasient i 

strid med retten til informasjon og innsyn etter pasientjournalloven § 18, jf. 

personopplysningsloven §§ 19 eller 20. Videre er det også straffbart å unnlate å gi 

opplysninger til tilsynsmyndighetene (Datatilsynet, Helsetilsynet eller fylkesmannen) etter 

pasientjournalloven § 26 andre og tredje ledd. Eller unnlater å etterkomme pålegg eller 

overtrer vilkår fra tilsynsmyndighetene etter § 27. Strafferammen er bøter eller inntil et år 

fengsel eller begge deler.   

I følge pasientjournalloven § 30 tredje ledd er strafferammen utvidet til inntil tre år ved 

særdeles skjerpende omstendigheter. Det skal blant annet legges vekt på faren for stor skade 

                                                 
85 Helsepersonelloven§ 21a og pasientjournalloven § 16. 
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eller ulempe for pasienten, den tilsiktede vinningen ved overtredelsen, overtredelsens varighet 

og omfang, utvist skyld, og om den databehandlingsansvarlige tidligere er straffet for å ha 

overtrådt tilsvarende bestemmelser.  

I en dom fra Borgarting lagmannsrett av 09.09.201486 og som saken gjaldt brudd på 

taushetsplikt i helsepersonelloven §§ 21 og 21 a, ble en legesekretær i Aleris Helse AS i Oslo 

dømt for brudd på både hovedregelen om taushetsplikt i helsepersonelloven § 21 og § 21 a 

(forbudt mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte helseopplysninger) overfor ca. 2000 

pasienter. For legesekretæren satte lagmannsretten straffen til betinget fengsel i 15 dager for 

brudd på helsepersonelloven §§ 21 og 21 a. Mens legen som var ansatt i Aleris Helse AS i 

Trondheim ble dømt av tingretten til betinget fengsel i 90 dager etter strafferammen i 

helsepersonelloven § 67 som ble utnyttet fullt ut av tingretten. Men lagmannsretten mente at 

helsepersonelloven § 67 gjelder ved alle typer overtredelser av loven, også ved brudd på 

bestemmelser som skal sikre forsvarlig helsehjelp. Derfor ble legen dømt av lagmannsretten 

til betinget fengsel i 30 dager, og en bot på kr 30 000, for brudd på helsepersonelloven §§ 21 

og 21 a gjennom medvirkning å ha forledet legesekretæren til å gå inn i lister med 

taushetsbelagte pasientopplysninger uten at det hadde sammenheng med helsehjelp til 

pasientene. Disse taushetsbelagte pasientopplysninger ble ikke spredt videre, i motsatt fall 

måtte straffen ha blitt mye strengere. Ved domsslutning hadde både legesekretæren og legen 

vært varetektsfengslet i henholdsvis 3 dager og 2 dager for disse forholdene.  

Her følger en kort gjennomgang av dommen: 

Aleris Helse AS vant høsten 2009 en anbudskonkurranse om utføring av ortopediske 

operasjoner for det offentlige. Avtalen gikk over fire år og hadde en maksimal 

økonomisk ramme på mer enn NOK 500 millioner kroner. Flere konkurrerende private 

helseforetak valgte å påklage anbudstildelingen til Helse Sør-Øst RHF. 

I forsøk på å frata Aleris Helse AS oppdraget, og for å gi både sitt eget helseforetak 

[Firma 2] AS og andre konkurrerende private helseforetak uberettiget fordel i 

klagerunden slik at disse helt eller delvis skulle tildeles oppdraget, ringte B (62 år 

gammel legespesialist i plastisk kirurgi) som [ansatt/innleid] lege hos Aleris Helse AS 

i Trondheim til helsesekretær A (53 år) i Aleris Helse AS i Oslo. Hun hadde i 

motsetning til B tilgang til Aleris Helse AS sine datasystemer. B ville at hun skulle 

logge seg på datasystemene til Aleris Helse AS i Oslo for å foreta utskrifter av 

                                                 
86 Lovdata Pro: Borgarting lagmannsrett – Dom – LB-2013- 147035. 

https://lovdata.no/pro/#document/LBSTR/avgjorelse/lb-2013-147035?searchResultContext=2906 

(lest 12.10.2016). 

https://lovdata.no/pro/#document/LBSTR/avgjorelse/lb-2013-147035?searchResultContext=2906
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operasjonsprogrammer og avtalebøker til to av foretakets ansatte leger med ansvar for 

ortopediske operasjoner. 

 Den 30.11.2009 tok A (helsesekretær i Aleris Helse) ut en rekke utskrifter fra 

journalsystemet som blant annet inneholdt navn på pasienter, pasientenes 

personnummer, diagnoser og behandlingen av nærmere 2 000 pasienter. Etter instruks 

fra B leverte A de usladdede operasjonsloggene og avtalebøkene til Bs kone utenfor 

sykehuset, som igjen leverte disse videre til B, som sladdet pasientnavnene og kopierte 

utskrifter. Han leverte deretter en [delvis sladdet] versjon av utskriftene til ledende 

personer i det konkurrerende helseforetaket [Firma 3] AS, og leverte tallmessige 

sammenstillinger av innholdet i pasientlistene til ledende personer i det konkurrerende 

private helseforetaket [Firma 1] AS. De to private helseforetakene benyttet deretter 

opplysningene i forbindelse med sine klager på anbudstildelingen, (hentet fra Lovdata 

Pro) 

I dommen står det at "Lagmannsretten er ikke kjent med rettspraksis som gir direkte 

veiledning for straffutmålingen i saken", og i forarbeidene til ny straffelov, Ot. prp. nr.22 

(2008-2009), s. 77, er det uttalt følgende om det generelle straffenivået ved 

taushetspliktbrudd:  

"Rettspraksis gir få holdepunkter med hensyn til hva som utgjør et passende straffenivå ved 

brudd på lovbestemt taushetsplikt. Det er få saker om straff for brudd på taushetsplikt etter 

straffeloven 1902 §§ 121, 144 og 132 b. Flere av sakene har dessuten endt med frifinnelse" 

Siden helseopplysninger er taushetspliktbelagt informasjon, er det bare pasienten selv som har 

rett til innsyn i journalen87. I noen tilfeller hvor det foreligger særlige grunner har også leger 

eller advokater rett til innsyn i pasientjournalen88. I neste avsnitt drøfter jeg pasientens rett til 

innsyn i egen journal og rett til innsyn i logg over hvem som har hatt tilgang til 

helseopplysningene. 

3.2.2 Innsynsrett 

Innsynsretten gir enhver rett til å få innsyn i de opplysningene som er registrert89. En 

pasientjournal inneholder en samling av opplysninger om helsehjelp som pasienten har fått. 

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 har pasienten krav til innsyn i sin journal, og 

helsepersonell skal etter helsepersonelloven § 41 første ledd gi innsyn i journalen til pasienten 

som har krav på det.  

                                                 
87 Forskrift om pasientjournal § 11 første ledd. 
88 Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 tredje ledd annen setning. 
89 Personopplysningsloven § 18 Rett til innsyn. 
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En elektronisk pasientjournal inneholder i tillegg til helseopplysninger om pasienten, andre 

typer opplysninger som også er blitt registrert i en logg. Eksempel på slike opplysninger er 

tidspunkt og navnet på helsepersonell / andre ansatte som har registrert, endret eller gjort 

oppslag i journalen. 

Ved å få innsyn i logg opplysningene kan pasienten finne ut hvem som har tilegnet seg 

journalen med eller uten tjenstlig behov. Dette kalles for pasientens rett til innsyn i logg.  

3.2.2.1 Pasientens rett til innsyn i logg 

Innsynsretten etter pasientjournalloven § 18 første ledd gir ikke bare pasienter rett til å se hva 

slags helseopplysninger som er registrert, men også hvem som har tilegnet seg og utlevert 

disse opplysningene. Pasientjournalloven § 18 første ledd sier: 

"Pasienten eller brukeren har rett til informasjon og innsyn i behandlingsrettede helseregistre 

etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, helsepersonelloven § 41 og 

personopplysningsloven §§ 18 flg. Dette omfatter også innsyn i hvem som har hatt tilgang til 

eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til pasientens eller brukerens navn eller 

fødselsnummer." 

Av hensyn til taushetsplikten skal bare det helsepersonellet som gir forsvarlig helsehjelp ha 

innsyn i pasientjournalen. Dette betyr at andre helsepersonell ikke kunne lese i 

pasientjournalen, dersom de ikke yter helsehjelp eller deltar i behandlingen av pasienten. 

Helsepersonelloven § 40 andre ledd pålegger at det skal fremgå hvem som har ført 

opplysningene i journalen, kravet er i samsvar med pasientjournalforskriften § 7 tredje ledd 

som sier "Nedtegnelsene skal dateres og signeres". Det vil si når helsepersonell registrerer 

helseopplysninger i et pasientjournalsystem og brukere av dette systemet foretar søk, henting 

og tilgang til pasientjournalen, vil det bli loggført i systemet som aktiviteter. Dette gjør at 

aktivitetsloggen spiller en viktig rolle når denne innsynsretten blir benyttet. Med en slik 

aktivitetslogg vil den registrerte få vite hvem som har hatt tilgang til journalen og om det er 

blitt utlevert helseopplysninger som tilknyttet til seg selv med navn eller fødselsnummer.  

Engelschiøn og Vigerust (s.90,2015)90  sier at "retten til å kreve innsyn i logg gjelder alle 

tilfeller der noen har lest, søkt eller på annen måte tilegnet seg, brukt eller besittet 

 helseopplysninger fra behandlingsrettede helseregistre, enten dette er rettmessig eller ikke."  

                                                 
90 Pasientjournalen og helseregisterloven – Kommentarutgaven. Engelschiøn og Vigerust (2015). 
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Det vil si at pasientjournalloven § 18 første ledd siste punktum som har regler om innsyn i 

behandlingsrettede helseregistre stiller krav til logging. Når en pasient legger frem krav om 

innsyn i pasientjournalen sin og eller i loggen, må virksomheten ha rutiner for hvordan det 

skal gis. Derfor tar jeg opp internkontroll i neste avsnitt som et viktig ledd i å kvalitetssikre 

rettmessig tilgang til helseopplysninger. Videre kommer jeg også innpå lover og forskrifter 

som legger føringer for kvalitetssikring av internkontrollen som skal forhindre at det 

forekommer snoking i pasientjournaler. 

3.2.3 Internkontroll 

Helsetjenesten er pålagt internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helse- og 

omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 3 første ledd som slår fast at: 

 "Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal etablere et internkontrollsystem for 

virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i 

samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter"91. 

Målet med bestemmelsen er at alle som yter helsetjenester skal ha etablert 

internkontrollsystem for hele virksomheten, og som omfatter alle aktiviteter og tiltak som 

reguleres i helselovgivningen92. Det er statens helsetilsyn som har ansvar for administrative 

reaksjoner overfor helsepersonell etter helsepersonelloven kapittel 11, og fylkesmannen 

pålegger helse- og omsorgstjenester å ha etablert internkontrollsystem for å kunne føre 

kontroll med sin egen virksomhet93. 

For å sikre at aktivitetene i en virksomhet skal organiseres, planlegges og vedlikeholdes i 

samsvar med lov eller forskrift, må virksomheten følge systematiske tiltak ved å ha 

internkontroll94. Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 3 definerer 

internkontroll som: "systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, 

organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- 

og helselovgivningen". Det vil si at internkontroll betyr virksomhetens interne styring og 

prosesser rundt egne kontroller.  

                                                 
91 Se helsetilsynsloven § 3 første ledd. 
92 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 1. 
93 Helsekompetanse 2013: Mangfold og muligheter, 7. Reaksjoner ved brudd på lover og retningslinjer. 
94 Se personopplysningsloven § 14 første ledd. 
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Etter forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 er formålet med 

internkontroll i en virksomhet å oppnå kvalitetsforbedring. Det vil si at internkontroll 

inneholder virksomhetens mål, ha oversikt over virksomhetens organisasjon ved å dele 

oppgaver, ansvar og myndighet for arbeid i virksomheten. Internkontroll inneholder også 

kartlegging blant annet vurdering av risiko, lage planer og tiltak for å redusere risikoen. Ikke 

minst innebærer internkontroll iverksettelse av rutiner for å avsløre, rette opp og forebygge 

overtredelser av krav fastsatt i lov og forskrift. Snoking kan være et eksempel på en slik 

overtredelse. En annen viktig oppgave innen internkontrolls ansvar hvor 

internkontrollforskriften krever, er opplæring av ansatte hvor informasjonssystemer benyttes i 

virksomheten. Slik at arbeidstakere får bra nok kunnskap om både bruk av systemet og hvilke 

regler som utgjør systemets ramme og innhold95.  

Internkontroll består i hovedtrekk av tre deler. Den første delen er kartlegging, den andre er 

risikovurdering mens den tredje delen skal være en skriftlig handlingsplan. 

Internkontrollforskriften setter krav til at internkontroll må dokumenteres skriftlig og at 

dokumentasjonen skal være oppdatert og tilgjengelige96.  

Alle virksomheter som yter helsehjelp, herunder sykehusene, har et styringssystem. Disse 

styringssystemene må omfatte kravene som lover og forskrifter har fastsatt. For at 

virksomhetene kunne ta vare på kvalitetsstyringen i sine systemer, må den som er ansvarlige 

for virksomheten sørge for at internkontrollen kan integreres i systemene. Dette gjøres i 

samarbeid mellom representanter og arbeidstakerne97.  Dette bidrar til at internkontrollen 

sikrer at virksomhetens daglige arbeidsoppgaver blir styrt, gjennomført i samsvar med lovens 

krav. Ikke minst skal internkontrollen fremme et forbedringsarbeid i virksomheten98.Derfor 

anses internkontrollen som et kvalitetssystem for etterlevelse av regelverket og ivaretar krav 

om et systematisk tiltak i virksomhetene99.  

Internkontrollen består av tre elementer100 (se figur 7) 

 

                                                 
95 Se forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4. 
96 Se forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §5: Dokumentasjon.  

97 Se forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten § 4 (Internkontrollforskriften). 
98 Se forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten § 1 (Internkontrollforskriften). 
99 Se personopplysningsforskriften § 3-1. Systematiske tiltak for behandling av personopplysninger. 
100 Datatilsynet 2009: En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet. 
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Figur 7:Viser til internkontrollens elementer 

 

Styrende elementer: Ledelsen av virksomheten har ansvar for internkontrollen. Ledelsens 

hovedoppgave er å kartlegge relevante regelverk for virksomheten og sørge for systematisk 

oppfølging av krav regelverket stiller til arbeid i virksomheten. Ledelsen må få i stand en 

systematisk prosess for regelverket stiller. Videre må ledelsen samarbeide med ansatte og 

sørge for at ansatte ved virksomheten har bra kunnskap om både lovverket og systemet ved å 

gi informasjon og kurs når det skjer endringer i systemet eller lovverket. Det vil si at en godt 

og fungerende internkontroll kan avgjøre at ledelsen styrer virksomheten på en forsvarlig og 

lovlig måte, jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 bokstav b og c. 

Ledelsen skal også overvåke prosessen rundt utarbeidelse av de gjennomførende og 

kontrollerende elementene. 

Gjennomførende elementer: Ansatte må følge rutiner ved virksomheten. Siden disse 

rutinene legger grunnlaget for at virksomheten driver sitt virke i samsvar med gjeldende rett. 

Brudd på disse rutinene kan få store konsekvenser for den enkelte ansatte eller for 

virksomheten generelt, for eksempel brudd på taushetsplikt i et helseforetak. Ved oppdagelse 

av et slikt brudd, bør dette meldes som avvik.  I forskrift om systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 andre ledd står det at 
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"Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll." Det betyr at 

arbeidstakere skal delta i internkontrollarbeidet ved virksomheten.  

Kontrollerende elementer: Et system for å fange opp avvik som igjen meldes videre til 

ledelsen. Det skal også gjennomføres periodiske gjennomganger for å sikre at systemet er i 

henhold til gjeldende rutiner i virksomheten. 

Informasjonssikkerhet er ett av flere internkontrollområder i en virksomhet. Dermed skal 

ivaretakelse av informasjonssikkerhet sikres av virksomhetens internkontroll ved å kreve 

systematisk planlegging, organisering og strukturering101. Det vil si ved hjelp av planlagte og 

systematiske sikkerhetstiltak som ledelsen (databehandlingsansvarlig) i virksomheten har 

ansvar for, oppnås en god informasjonssikkerhet.  

3.2.4 Informasjonssikkerhet 

Informasjonssikkerhet handler om å sikre informasjonens konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet, og en håndtering av risikoen for at personopplysninger og annen informasjon 

sikres på en tilfredsstillende måte102. Pasientjournalloven § 22 harmonisert med de kravene til 

informasjonssikkerhet som fastsatt i personopplysningsloven § 13 som gjelder behandling av 

personopplysninger. I følge de to bestemmelsene skal både den behandlingsansvarlige og 

databehandler sørge for at informasjonssikkerheten skal være tilfredsstillende og slår fast at 

informasjonssikkerhet omfatter beskyttelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet103. 

Det betyr at disse bestemmelsene fastsetter plikt til å sørge for tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet, og stiller krav til sikring av konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet ved behandling av helse- og personopplysninger. Videre står det i 

pasientjournalloven § 22 at den "behandlingsansvarlige og databehandler skal gjennom 

planlagte og systematiske tiltak". Dette i forhold til pasientjournalloven § 7 andre ledd 

bokstav g betyr at for å kunne etablere organisatoriske og tekniske tiltak i virksomheter som 

yter helsehjelp (sykehus) må informasjonssikkerhet, og internkontroll legges til grunn for 

sikkerhetsarbeidet. Fordi formålet med pasientjournalloven er å ivareta pasientens personvern 

og sikkerhet, jf. formålsbestemmelsen § 1 første ledd bokstav b. 

                                                 
101 Difi 2015: Internkontroll- Informasjonssikkerhet. 
102 Datatilsynet 2009: Internkontroll og informasjonssikkerhet.  
103 Schartum. Elektronisk forvaltning i Norden 2007: 244-245. 
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 Pasientjournalloven § 2 bokstav e definerer databehandlingsansvarlig som den personen "som 

bestemmer formålet med behandlingen av helseopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal 

brukes, og den som i eller i medhold av lov er pålagt et databehandlingsansvar". Og 

databehandler definert i personopplysningsloven § 2 nr. 5 den personen "som behandler 

personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige". 

Kravet om konfidensialitet innebærer at helseopplysninger må være begrenses til dem som er 

autorisert til å ha tilgang til opplysninger. Pasientens opplysninger skal beskyttes mot 

uvedkommende parter uten autorisasjon under behandling, ved bruk, overføring og lagring104. 

Virksomheter som yter helsehjelp (sykehus) må ha både organisatoriske og tekniske tiltak for 

å kunne sikre konfidensialitet. Kravene til taushetsplikt og forbud mot urettmessig tilegnelse 

som er drøftet øverst er eksempler på organisatoriske tiltak som må overholdes ved 

behandling av helseopplysninger. Etablering av tekniske sikkerhetstiltak i et elektronisk 

pasientjournalsystem er eksempel på et teknisk tiltak105.  

Etter pasientjournalloven § 6 andre ledd handler tilgjengelighet om at helseopplysninger i 

behandlingsrettede helseregistre til enhver tid skal være tilgjengelige for helsepersonell for å 

kunne yte helsehjelp. Slik at relevante og nødvendige opplysninger er til stede for de som 

trenger tilgang for å utføre sitt arbeid, men samtidig må taushetsplikten overholdes. 

Pasientjournalloven § 19 stiller også krav til tilgjengelighet; "Innenfor rammen av 

taushetsplikten skal den databehandlingsansvarlige sørge for at relevante og nødvendige 

helseopplysninger er tilgjengelige for helsepersonell og annet samarbeidende personell når 

dette er nødvendig for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til den enkelte". 

Bestemmelsen plikter til å gjøre relevante helseopplysninger tilgjengelige til den tid og på det 

sted det er behov for dem, jf. helsepersonelloven §§ 25 og 45 og pasient- og 

brukerrettighetsloven § 5-3. I forhold til tilgjengelighet er systemsvikt eller driftsavbrudd 

uønsket. Dessuten stiller disse hensynene omfattende krav til informasjonssikkerheten og 

forebyggende sikkerhetstiltak som innebygd teknisk sikkerhet, gode sikkerhetsrutiner for 

autentisering og tilgangsstyring mv.  

Integritet handler om at helseopplysninger ikke blir skadet eller endret ved uautorisert bruk. 

Ansatte i sykehuset eller utenfor skal ikke kunne endre helseopplysninger uten autorisasjon. 

                                                 
104 Ot.prp. nr. 92 (1998-1999). 
105 Engelschiøn og Vigerust 2015, s. 111. 
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Ved bruk av hendelsesregistre / logger i et elektronisk pasientjournalsystem som registrerer 

alle aktiviteter ved tilgang til pasientjournaler, kan det spores hvem som har foretatt 

registrering, endring, retting og sletting. Derfor er det en forutsetning for 

informasjonssikkerhet at alle endringer som skjer i pasientjournaler skal loggføres106. 

Pasientjournalloven § 22 første ledd inneholder krav som må sikres for å gjennomføre 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet og disse kravene er: 

- Tilgangskontroll/ tilgangsstyring 

- Logging  

- Etterfølgende kontroll 

Disse kravene skal oppfylles ved behandling av helseopplysninger107. I tillegg inneholder 

pasientjournalloven § 22 andre ledd krav til dokumentasjon av informasjonssystemet og 

sikkerhetstiltakene. Krav til dokumentasjon omfatter beskrivelse av tekniske sikkerhetstiltak, 

hendelses registrering og dokumentasjon av rutiner for arbeid med informasjonssystemet. 

Kravet må oppfylles av den behandlingsansvarlige ved å utarbeide slik dokumentasjon. 

Videre står det i bestemmelsen at dokumentasjon skal være tilgjengelig for medarbeidere, 

databehandlere og tilsynsmyndighetene108. 

I denne oppgaven skal jeg dekke de kravene til sikkerhetstiltak som er relevante for 

aktivitetslogging, bl.a. tilgangskontroll/ tilgangsstyring og logging. 

3.2.4.1 Krav til tilgangskontroll/ tilgangsstyring 

I følge Andresen (2010) består tilgangskontroll av fire aktiviteter109:  

Administrasjon er rutiner og praktisk arbeid med behandling av databrukerens 

handlingsmuligheter. Det finnes en type administrasjon som er enkel, og den er ikke avhengig 

av teknologisk støtte som kalles for tradisjonell administrasjon. Mens teknologisk støtte for 

administrasjon kan bidra til å gjøre tilgangskontrollen administrasjonsvennlig og pålitelig.  

                                                 
106 Helsedirektoratet 2015: Norm for informasjonssikkerhet. 
107 Datatilsynet 2009: Informasjonssikkerhet og internkontroll. 
108 Pasientjournalloven § 22 andre ledd. 
109 Andresen 2010, s. 48-50. 
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Autentisering er de teknologiske mekanismene som sørger for at brukere må identifisere seg 

overfor IT systemet. Det finnes ulike måter for at brukere kan autentisere seg for systemet, og 

som skal sikre at rett person autoriseres og får tilgang til helseopplysninger bl.a. bruk av 

brukernavn/ passord, smartkort eller en annen fysisk gjenstand.  

Autorisasjon er de fullmaktene en bruker har, og det kan være rettslig bestemte eller 

organisatorisk bestemte fullmakt. Samt de tekniske mekanismene som sørger for samsvar 

mellom brukerens fullmakter og handlingsmuligheter i IT- systemer. 

Revisjon er etterhåndskontroll med brukernes autorisasjon som skjer på to nivåer: Det ene 

nivået er hvorvidt en bruker har fått tildelt riktige handlingsmuligheter. Det andre nivået er 

om brukeren bruker sine fullmakter på en riktig og forsvarlig måte.   

For å kunne bevare konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til informasjon, er det 

nødvendig med et sett av tiltak for å føre kontroll med autorisasjon mot IT-systemet. Disse 

tiltakene kan være måten tildeling, endring, sletting og kontroll foregår, såkalt 

tilgangskontroll110. Ikke minst skal tilgangskontroll forhindre at informasjonssystemet blir 

brukt på en uautorisert måte, og at tilgangskontroll er det mest effektive virkemiddelet for å 

hindre urettmessig tilegnelse til helseopplysninger. Dette betyr at en god tilgangskontroll 

bidrar til sikkerhet av informasjon og reduserer risikoen for snoking og spredning av 

opplysninger i forhold til logging av IT-systemer (ISACA).  

Ifølge helsepersonelloven § 45 første ledd får helsepersonell tilgang til relevante og 

nødvendige helseopplysninger dersom det er nødvendig for å kunne gi pasienten forsvarlig 

helsehjelp, med mindre pasienten motsetter seg dette. Derfor er formålet med tilgangskontroll 

å sikre at denne bestemmelsen praktiseres for at helsepersonells tilgang til helseopplysninger 

kun skjer ved tjenstlig behov.   

Norm for informasjonssikkerhet av 4.juni.2015111 fremhever at autorisering og tilgang til 

helse- og personopplysninger kun er aktuelt for personell: 

- som er underlagt egen virksomhets instruksjonsmyndighet (f.eks. egne ansatte) 

                                                 
110 ISACA: Tilgangskontroll – Styring av informasjonstilgang (lest 20. 03. 2015). 
111 Helsedirektoratet 2015: Normen for informasjonssikkerhet, s. 20. 
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- som arbeider under instruksjonsmyndighet av virksomhetens eventuelle 

databehandlere    

Alle virksomheter som yter helsehjelp skal sikre at tilgang til informasjon bare gis i samsvar 

med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt for å beskytte pasientens personvern112. Derfor 

er tilgangskontroll et viktig krav for å sikre forsvarlig bruk, behandling og avvikling av 

virksomhetens informasjonssystemer.  

Pasientjournalloven§ 22 første ledd presiserer at den databehandlingsansvarlige må sørge for 

at det skal etableres et system for tilgangsstyring/ tilgangskontroll. Slik at det kun gis tilgang 

til helsepersonell med tjenstlig behov og må være i samsvar med gjeldende bestemmelser om 

taushetsplikt. For å sikre god tilgangskontroll må den databehandlingsansvarlige sette inn 

både teknologiske og organisatoriske sikkerhetstiltak113. Videre fremsetter 

pasientjournalloven § 22 tredje ledd krav om tilgangskontroll114 og som tilsvarer 

personopplysningsloven § 13 tredje ledd. Bestemmelsen sier at " En behandlingsansvarlig 

som lar andre få tilgang til personopplysninger, f.eks. en databehandler eller andre som 

utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet, skal påse at disse oppfyller kravene i 

første og annet ledd." Etter pasientjournalloven § 19 gjelder plikten også annet samarbeidende 

personell når dette er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp til pasienten. Samarbeidende 

personell kan f.eks. være helsepersonell i andre avdelinger, i andre sykehus. Eller f.eks. 

tekniske eksperter som kan få tilgang til helseopplysninger når de samarbeider med 

helsepersonell, og det er nødvendig for å gi helsehjelp115. Det er derfor den 

databehandlingsansvarlige må føre tilgangskontroll over hvem som får tilgang til 

pasientjournalsystemet og sørge for at relevante opplysninger er tilgjengelig når dette er 

nødvendig for å yte helsehjelp116. 

Styring av tilgang til informasjon er et viktig element i arbeidet med informasjonssikkerhet. 

Mens logging av tilgang kan vare et middel for å kontrollere om tilgangsstyringen virker117. 

                                                 
112 Helsepersonelloven §§ 21, 25 og 45. 
113 Engelschiøn og Vigerust 2015, s. 112. 

114 Pasientjournalloven § 22 tredje ledd. 
115 Helsepersonelloven med kommentarer s. 69. 
116 Pasientjournalloven § 19. 
117 Meld. St. 11 (2012-2013): Personvern – utsikter og utfordringer s. 8. 
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3.2.4.2 Krav til logging 

Etter pasientjournalloven § 22 første ledd er logging en av de sikkerhetstiltakene som skal 

settes i stand av den databehandlingsansvarlige for å avdekke uautorisert tilgang til 

helseopplysninger og forhindre at sikkerhetsbrudd i elektronisk pasientjournalsystemet skjer. 

Logging er dermed et viktig middel som databehandlingsansvarlige og databehandleren sørge 

for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av helseopplysninger.  

Personopplysningsforskriften kapittel 2 handler om informasjonssikkerhet og inneholder 

bestemmelser som forutsetter indirekte krav til logging. Personopplysningsforskriften kan 

anvendes analogisk i forhold til bestemmelser i pasientjournalloven som inneholder krav til 

logging i elektronisk pasientjournal, siden det ikke er gitt informasjonssikkerhetsforskrift til 

pasientjournalloven. Forholdet mellom pasientjournalloven, personopplysningsloven og 

personopplysningsforskriften i henhold til pasientjournalloven § 5 er drøftet under kapittel 2.2 

Personopplysningsforskriften § 2-8 tredje ledd118 pålegger virksomheten å registrere autorisert 

bruk av informasjonssystemet, mens § 2-14 annen ledd119 pålegger registrering av uautorisert 

bruk av informasjonssystemet. Dette betyr at virksomheten skal loggføre all aktivitet (bruk) 

av informasjonssystemet. Denne loggføring gjør det mulig for behandlingsansvarlig å gå 

gjennom loggen i ettertid for å spore hvem som har gjort hva med hvilke personopplysninger, 

og i hvilket tidspunkt. Loggen kan også brukes til å finne eventuelle uregelmessigheter. Dette 

kan for eksempel være oppklaring av sikkerhetsbrudd eller se om helsepersonell har gjort et 

oppslag som de ikke har tjenstlige behov for.  

Personopplysningsforskriften omfatter også generelle bestemmelser om hvordan 

sikkerhetstiltak skal utformes. Disse kravene er gitt i § 2-14 (sikkerhetstiltak). Bestemmelsen 

legger vekt på at det skal innføres sikkerhetstiltak som både skal hindre sikkerhetsbrudd, og 

for å avsløre hendelser som kan være grunnen til sikkerhetsbrudd120. Derfor må også 

tilgangen til logger være sikret på en slik måte at sikkerhetsbrudd (uregelmessig tilgang) skal 

hindres.  

                                                 
118 Personopplysningsforskriften § 2-8 tredje ledd. 
119 Personopplysningsforskriften § 2-14 annen ledd. 
120 Personopplysningsforskriften § 2-14. 
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Personopplysningsforskriften §2-16 første ledd121 krever at den databehandlingsansvarlige 

skal dokumentere om at det finnes rutiner ved bruk av informasjonssystemet og annen 

informasjon. Tekniske sikkerhetstiltak og registrering av hendelser gjelder både autorisert og 

forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemet som har betydning for 

informasjonssikkerheten. 

Hvor lenge sikkerhetsdokumentasjonen skal lagres, fremgår av personopplysningsforskriften 

§ 2-16 annet ledd. Med mindre den ikke er blitt erstattet med ny gjeldene utgave, skal 

dokumentasjonen lagres i minst 5 år. Hvis dokumentasjonen er erstattes med ny gjeldene 

utgave, starter nye 5 år fra det tidspunktet den ble erstattet. For logging gjelder en lagringstid 

på 3 måneder, jf. personopplysningsforskriften § 2-16 tredje ledd. 

Neste kapittel tar for seg det teknologiske aspektet, elektronisk pasientjournal og elektronisk 

pasientjournalsystem. Ikke minst hvilken modell skal brukes for å beskrive og analysere det 

elektroniske pasientjournalsystemet.  

                                                 
121 Personopplysningsforskriften § 2-16 første ledd. 
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4 Oversikt over det teknologiske aspektet: Elektronisk 

pasientjournal og elektronisk pasientjournalsystem 

4.1 Innholdet i en elektronisk pasientjournal 

Etter pasientjournalforskriften § 3 bokstav a er pasientjournal en "samling eller 

sammenstilling av nedtegnede / registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med 

helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 40 første ledd."  

Denne paragrafen gir en generell definisjon av pasientjournalen som ikke nødvendigvis er 

elektroniske. Det betyr at pasientjournaler inneholder alle former for opplysninger inkludert 

opplysninger som føres på papir. Begrepet elektronisk pasientjournal er ikke eksplisitt 

definert i loven, men ut fra pasientjournalforskriften og helsepersonelloven § 40 første ledd er 

det gitt en definisjon av elektronisk pasientjournal som er: "En elektronisk ført samling eller 

sammenstilling av nedtegnede/ registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med 

helsehjelp." Elektronisk pasientjournal anses å være en nødvendig dokumentasjon hvor det 

inneholder sensitive helseopplysninger. Det vil si at all behandling pasienten får, registreres i 

pasientjournalen. Pasientjournalen kan videre brukes som dokumentasjon i for eksempel 

tilsynssaker, og som bidrar til å dokumentere at helsepersonell har fått lovlig tilgang til 

journalen i samsvar med de krav som stilles gjennom lover og forskrift122. Det betyr at alle 

virksomheter som yter helsehjelp skal samle inn eller sammenstille registrerte opplysninger 

om en pasient elektronisk i forbindelse med helsehjelp123. Begrepet helsehjelp er definert i 

helsepersonelloven § 3 tredje ledd som: 

 "enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 

rehabiliterende eller pleie og omsorgs formål og som utføres av helsepersonell"  

Helsepersonelloven § 40 innebærer også krav til innholdet og formen av en pasientjournal 

som står at det skal føres journal over "relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og 

                                                 
122 Helsedirektoratet 2012: Helsepersonelloven med kommentarer § 40 første ledd. 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/207/Helsepersonelloven-med-kommentarer-IS-8-

2012.pdf  (lest 7.04.2016.). 
123 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting, s. 18. 

https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80506_2015%20EPJ%20standard%20del2%20Tilgangsstyring%2

0redigering%20retting%20og%20sletting.pdf (lest 15.01.2016). 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/207/Helsepersonelloven-med-kommentarer-IS-8-2012.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/207/Helsepersonelloven-med-kommentarer-IS-8-2012.pdf
https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80506_2015%20EPJ%20standard%20del2%20Tilgangsstyring%20redigering%20retting%20og%20sletting.pdf
https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80506_2015%20EPJ%20standard%20del2%20Tilgangsstyring%20redigering%20retting%20og%20sletting.pdf
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helsehjelpen"124. Bestemmelsen inneholder en beskrivelse av hva slags opplysninger som skal 

registreres i en pasientjournal. For at pasientjournalen skal være forståelig og oversiktlig, må 

opplysningene være relevante og nødvendige. Dette bidrar igjen til at helsepersonell skal 

kunne gi forsvarlig helsehjelp.  

Kravene om innholdet av en pasientjournal og de forskjellige type opplysningene som 

pasientjournalen består av, fastsettes mer detaljert i pasientjournalforskriften § 8. Blant de 

opplysningene som utgjør innholdet av pasientjournalen er personlig opplysninger og som 

heretter kalles grunndata. Det kan for eksempel være navn, adresse, fødselsnummer, 

telefonnummer, sivilstand og yrke som er viktig til å kunne identifisere og kontakte 

pasienten125. Pasientjournalen skal også inneholde opplysninger og beskrivelse av pasientens 

helsetilstand og bakgrunn for helsehjelpen126, og opplysninger om hvem som er pasientens 

nærmeste pårørende, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §1-3 bokstav b og lov om psykisk 

helsevern127. Videre inneholder pasientjournalen en rekke andre opplysninger. Det kan være 

hvilken diagnose, undersøkelse, behandling, pleie også videre som settes i verk og hvilken 

oppfølging som skal foretas128.  

Tilgang til helseopplysninger i elektronisk pasientjournal skal kun gis til helsepersonell som 

skal yte helsehjelp til pasienten dersom pasienten ikke motsette seg det. Tilgang til 

helseopplysninger betyr mulighet til å tilegne seg innhold av helseopplysninger i den 

elektroniske pasientjournalen129. Pasientjournalen er resultatet av den dokumentasjonsplikten 

som helsepersonell har og utgangspunkt består av, helseopplysninger og andre type 

opplysninger som er viktig for å ivareta pasientens rettigheter og personvern, derfor har 

pasientjournalen en stilling som rettslig dokumentasjon130.  

Hvis det blir vanskelig å samle alle opplysninger i en elektronisk pasientjournal, kan det være 

mulig å dele journalen i to deler som består av en hovedjournal og en tilleggsjournal. 

Hovedjournalen skal inneholde sentrale og relevante opplysninger om pasienten og som kan 

                                                 
124 Helsepersonelloven § 40. 
125 Pasientjournalforskriften § 8 første ledd bokstav a.  
126 Pasientjournalforskriften § 8 første ledd bokstav d og e. 
127 Pasientjournalforskriften § 8 bokstav b. 
128 Pasientjournalforskriften § 8 bokstav f. 
129 Helsedirektoratet 2015: EPJ del 1, s. 40. 
130 Andresen 2011, s. 163. 
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videreføres til dokumenter. Mens tilleggsjournalen inneholder materialer som ikke er relevant 

i forhold til pasientens nåtid behandling, for eksempel pasientens tidligere skade eller 

sykdom131.  

EPJ- standarder for elektroniske pasientjournaler er utarbeidet av KITH, Arkivverket. Etter at 

kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS – KITH ble overført til 

Helsedirektoratet i januar 2012, er det Helsedirektoratet, Avdeling for standardisering, som 

har ansvar for utvikling av standarder og kravspesifikasjoner for elektroniske 

pasientjournaler132.  

4.2 Grunnleggende om EPJ- standarden 

I følge KITH133 dekker elektronisk pasientjournal standard grunnleggende egenskaper ved 

elektronisk pasientjournalsystem. Standarden har som formål å danne en felles plattform som 

kan benyttes av alle leverandører av elektronisk pasientjournalsystem til det norske 

helsevesenet. En elektronisk pasientjournal standard beskriver også prinsipper for 

organisering av opplysninger beregnet for alle typer pasientjournaler innenfor alle typer 

virksomheter i helsevesenet. Standarden inneholder også krav som skal bidra til å sikre at 

opplysninger i elektronisk pasientjournal håndteres korrekt. Det betyr at alle aktiviteter som 

skjer i et elektronisk pasientjournalsystem bl.a. registrering, redigering, retting, sletting og 

styring av tilgang til opplysninger skal skje i henhold til bestemmelser i lovverket.  

En elektronisk pasientjournal standard består av seks deler: 

 Del 1: Introduksjon til EPJ-standard  

 Del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting  

 Del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold  

 Del 4: Personer, organisasjon, mv.  

 Del 5: Arkivering  

 Del 6: Generelle funksjonelle krav 

                                                 
131 Merknader til forskrift om pasientjournal § 5 tredje ledd. 
132 Arkivverket 2014: Elektroniske pasientjournaler (EPJ). 

133 KITH 2010: Standardisering og samhandlingsarkitektur. 
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Del 2 tar for seg beslutningsstyrt tilgang til helseopplysninger i elektronisk 

pasientjournalsystemer, samt redigering, retting og sletting. Tekniske og funksjonelle krav er 

også definert i denne delen av standarden som knyttet opp til bestemmelser i lov eller 

forskrift134. 

Figuren under (figur 8) viser hvordan standarden er bygget opp. Grunnpilaren i standarden er 

funksjonelle krav og dekkes av EPJ standarden del 1-6. Over grunnpilaren finnes det felles 

EPJ innholdsstandarder som inneholder forskjellige formaliserte krav. Over denne igjen har 

hver av virksomhetene egne felles EPJ innholdsstandarder og funksjonelle krav. For 

spesialhelsetjenesten har hver av spesialistfeltene igjen egne EPJ innholdsstandarder og 

funksjonelle krav.   

 

Figur 8: En helhet av EPJ standarder135 

 

 

Hver virksomhet som yter helsehjelp må ha et pasientjournalsystem for føring og oppbevaring 

av pasientjournaler. Dette gjelder også elektronisk pasientjournalsystem136. Elektronisk 

                                                 
134 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2. 
135 Helsedirektoratet 2014: Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk.  
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pasientjournalsystem er et eksempel på et behandlingsrettet helseregister, jf. 

pasientjournalloven § 2 bokstav d: 

 "behandlingsrettet helseregister: pasientjournal- og informasjonssystem eller annet register, 

fortegnelse eller lignende, der helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om 

den enkelte kan finnes igjen og som skal gi grunnlag for helsehjelp eller administrasjon av 

helsehjelp til enkeltpersoner” 

Med elektronisk pasientjournalsystem menes IT- systemer som benyttes for å registrere, søke 

fram, presentere, kommunisere, redigere, rette og slette opplysninger i elektroniske 

pasientjournaler. Samt elektronisk pasientjournalsystem inneholder funksjonalitet som er 

relatert til dokumentasjon av helsehjelp som f.eks. et sykehus yter137. 

Elektronisk pasientjournalsystem er i utgangspunktet et generelt system for både helseforetak 

og andre virksomheter som yter helsehjelp, men virksomheten kan også ha en rekke 

spesialiserte elektronisk pasientjournalsystem i tillegg til det generelle elektronisk 

pasientjournalsystemet. I følge EPJ- standard del 2, defineres spesialisert elektronisk 

pasientjournalsystem som138: 

"Elektronisk pasientjournalsystem som er spesielt tilrettelagt for dokumentasjon av en type 

spesialisert helsehjelp. For eksempel: Føde/ barsel- system, Gastrosystem, Laboratoriesystem 

også videre."    

 

 

                                                                                                                                                         
136 Forskrift om pasientjournal § 4 første ledd. 

137 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2, s. 18. 

https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80506_2015%20EPJ%20standard%20del2%20Tilgangsstyring%2

0redigering%20retting%20og%20sletting.pdf (lest 15.01.2016). 

138 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2, s. 19. 

https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80506_2015%20EPJ%20standard%20del2%20Tilgangsstyring%20redigering%20retting%20og%20sletting.pdf
https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80506_2015%20EPJ%20standard%20del2%20Tilgangsstyring%20redigering%20retting%20og%20sletting.pdf
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Figur 9: Viser til grunnleggende generisk arkitektur for opplysninger i EPJ- system139 

 

Et logisk elektronisk pasientjournalsystem består av flere IT- systemer fra forskjellige 

leverandører, som hver for seg håndtere deler av opplysninger i elektronisk pasientjournal. 

Denne samlingen av IT- systemer er nødvendig for behandling av helseopplysninger i 

elektronisk pasientjournaler. For å sikre at behandling av opplysninger i elektroniske 

pasientjournaler håndteres på en forsvarlig måte, er grunndata også nødvendig for anvendelse 

av et elektronisk pasientjournalsystem. Selv om grunndata er data som ikke tilhører noen 

spesifikk elektronisk pasientjournal140. Det er mulig at det skjer endringer av grunndata i 

elektroniske pasientjournaler eller i forbindelse med tilgangsstyring, men dette må skje i 

                                                 
139 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 3, s. 20. 

https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80507_2015%20EPJ%20standard%20del%203%20Journalarkitekt

ur%20og%20generelt%20om%20journalinnhold.pdf  (lest 1.04.2016). 
140 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2, s. 18. 

https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80507_2015%20EPJ%20standard%20del%203%20Journalarkitektur%20og%20generelt%20om%20journalinnhold.pdf
https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80507_2015%20EPJ%20standard%20del%203%20Journalarkitektur%20og%20generelt%20om%20journalinnhold.pdf
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henhold til de reglene som gjelder innholdet i de elektroniske pasientjournalene141.  Dermed 

består elektronisk pasientjournalsystem både av grunndata og et sett elektroniske 

pasientjournaler.  

Grunndata kan i seg selv ikke faller inn under sensitiv informasjon, men det kan forekomme 

tilfeller hvor det faktisk skjer. Det kan for eksempel være at pasienten har hemmelig telefon 

nummer eller sperret adresse. Dermed vil dette også falle inn under ivaretakelse av pasientens 

personvern og sikkerhet. Det er ikke i oppgavens interesse å se på den type opplysninger i 

grunndata, men heller på helseopplysninger som utgjør innholdet i en elektronisk 

pasientjournal.   

Et elektronisk pasientjournalsystem kan også identifisere kilden til informasjonen samt 

tidspunktet for registrering av informasjonen. Dette kan benyttes av alle registreringer i 

elektronisk pasientjournal142.Ifølge figur 9 består en elektronisk pasientjournal av fire 

komponenter143: 

- Dataelement: er en grunnleggende type komponent som ikke kan inneholde andre 

komponenter. 

- Fragment: er en type komponent som består av ett sett dataelementer, og EPJ fragment 

benyttes som egen term for denne type komponenten. Med EPJ fragment mens en type 

fragment som kan inneholde helseopplysninger og inngå i EPJ. 

- Dokument: er en type komponent som består av et sett fragmenter og som registreres 

og tilgjengelig gjøres for andre brukere av EPJ systemet som en helhet. EPJ dokument 

benyttes som egen term for denne type komponenten. Et EPJ dokument godkjennes/ 

signeres og tilgjengelig gjøres for andre tjenesteytere. Men etter at dokumentet har 

blitt godkjent kan ikke endres uten eksplisitt angivelse av hjemmel for endringen. Det 

er ikke alltid det som presenteres som et dokument utgjør et EPJ dokument. 

- Mappe: er en type komponent som består av et sett dokumenter. EPJ sak benyttes som 

egen term for denne type komponenten. Ved EPJ sak mens en type mappe som kan 

inneholde helseopplysninger og inngå i EPJ. 

                                                 
141 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 3, s. 22. 
142 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 3, s. 19. 
143 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 3, s. 17-18. 



 

57 

 

Neste avsnitt tar for seg kort beskrivelse av hva aktivitetslogging er før jeg kommer innom 

tilgangsstyring i DIPS og detaljert beskrivelse av hendelsesregister / logger. Formålet er å 

legge frem et helhetlig bilde av sammenhengen mellom beslutningsstyrt tilgang, 

helsepersonellets tilegnelse av opplysninger i pasientjournalen og logging av denne 

aktiviteten. 

4.3 Aktivitetslogging 

For å forstå hva aktivitetslogging er, er det naturlig å først vite hva en logg er. National 

Institute of Standards and Technology (NIST)144  definerer logg som "a record of the events 

occurring within an organization’s systems and networks. Logs are composed of log entries; 

each entry contains information related to a specific event that has occurred within a system 

or network."  

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM 2011)145  mener det er viktig for organisasjonen å 

investere i gode loggføringsløsninger slik at det blir lettere å oppdage eventuelle 

sikkerhetshendelser.  NIST mener at en god ledelse for logging er viktig for å sikre at disse 

hendelsene blir lagret på en sikker måte over lengre tid. De påpeker videre at rutinemessig 

logganalyse vil føre til identifisering av sikkerhetshendelser og brudd på retningslinje. Altså 

bør organisasjonen lage og vedlikeholde logg infrastrukturen. Logg infrastruktur består av 

maskinvare, programvare og media brukes til å generere, overføre, lagre, analysere og slette 

loggdata (NIST, 2006). 

Det finnes mange forskjellige loggtyper / kategorier. NSM deler disse inn i 3 loggtyper; 

logging fra sikkerhetssystemer, operativsystemer og applikasjoner (programvarer). Denne 

kategoriseringen er basert på inndelingen fra National Institute of Standards and Technology 

(NIST).  

Den mest aktuelle loggtypen for denne oppgaven og som DIPS faller inn under, er applikasjon 

logging. Pasientjournalsystemet DIPS registrerer og loggfører alle hendelsene / aktivitetene 

som skjer i applikasjonen, såkalt aktivitetslogging.  

                                                 
144 NIST: Guide to Computer Security Log Management, sept.2006 (s. ES-1). 
145 https://www.nsm.stat.no/globalassets/rapporter/norcert_q4_2011.pdf. 
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Det er utenfor oppgavens omfang å se på hvordan aktivitetslogging fungerer teknisk, men 

heller hvordan aktivitetslogging brukes av DIPS for å ta vare på pasientens personvern.  

4.4 Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus (DIPS) 

DIPS ASA er den ledende leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til 

sykehusene i Norge og bidro til å bli slutt på bruk av papirbaserte pasientjournaler. Selskapets 

hovedprodukt består av Elektronisk Pasientjournalsystem som er kjernen i programvaren og et 

pasientadministrativt datasystem (PAS). Produktet brukes av sykehus i Helse Nord, Helse 

Vest og Helse Sør- Øst. DIPS bygger på lover og regler som sikrer at rutiner blir fulgt ved at 

journaler skal føres og behandles i henhold til krav som fastsatt i lovverket. DIPS EPJ/ PAS 

anses som en sikker, åpen, strukturert og moderne EPJ for verdens mest avanserte helsevesen. 

Ikke minst bidrar bruk av EPJ gjennom DIPS til at helsepersonell finner frem til nødvendige 

opplysninger på en enkel og rask måte. Dette bidrar igjen til enklere og mer effektiv hverdag 

for sykehuspersonalet 146.  

DIPS har funksjonalitet for beslutningsstyrt tilgang til journalopplysninger som EPJ- 

standarden Del 2 definerer. Med beslutningsstyrt tilgang betyr det at tilgang til 

pasientjournaler gis kun ved tjenstlig behov. Beslutningsstyrt tilgang skiller seg fra den mer 

tradisjonelle rollebaserte tilgangsstyringen "ved at det er det konkrete engasjementet i forhold 

til pasienten og ikke helsepersonellets rolle i virksomheten som er avgjørende for den tilgang 

som skal gis." (Normen)147. 

4.4.1 Beslutningsstyrt tilgang i DIPS/ EPJ 

Tilgang til pasientens journal er kontrollert av beslutningsstyrt tilgang. Denne tilgangen kan 

enten være ordinær eller en tilgang brukeren får ved spesielle behov148. Tilgangsstyring til 

helseopplysninger anses som en viktig funksjon i et elektronisk pasientjournalsystem. Fordi 

tilgangsstyring er den mekanismen som sikre at ingen skal få tilegne seg pasientopplysninger 

og at tilgang til innholdet i pasienters elektroniske pasientjournaler ikke skjer uten tjenstlig 

behov. Det er kun autoriserte brukere, herunder helsepersonell som kan få tilgang til 

                                                 
146 DIPS 2015: Hvem er vi? 
147 Norm for informasjonssikkerhet 2015: Faktaark nr. 14, Tilgangsstyring. 
148 DIPS journal: Pasientjournalen i DIPS. 

https://www.laeringsportalen.no/uploaded/scormcourse/DIPS%20Journal%2000%20-

%20Innledning/DIPS%20Journal%2000%20-%20Innledning.swf (lest 20.08.2016). 

https://www.laeringsportalen.no/uploaded/scormcourse/DIPS%20Journal%2000%20-%20Innledning/DIPS%20Journal%2000%20-%20Innledning.swf
https://www.laeringsportalen.no/uploaded/scormcourse/DIPS%20Journal%2000%20-%20Innledning/DIPS%20Journal%2000%20-%20Innledning.swf
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helseopplysninger, og som er nødvendige for å gi pasienten den helsehjelpen som trenges 

eller administrere slik helsehjelp149.  

Samtidig må helseopplysninger være tilgjengelig til enhver tid for at helsepersonell kan yte 

helsehjelp til pasientene. Denne tilgjengeligheten er gitt med hjemmel i pasientjournalloven. 

På en annen side kan det å gjøre disse opplysningene tilgjengelig føre til urettmessig tilgang, 

snoking. Forbudet mot snoking er gitt i helsepersonelloven § 21a, pasientjournalloven § 16 og 

helseregisterloven § 18, og som står det klart og tydelig at oppslag i pasientjournalen som 

ikke begrunnet i tjenstlig behov, er strengt forbudt. Hensynet til pasientens personvern gjør at 

lovene forbyr helsepersonell å tilegne seg helseopplysninger hvor det ikke begrunnes i krav 

om tjenstlig behov.  

For at brukere av elektronisk pasientjournalsystemet kunne logge seg inn på systemet, må de 

gjennomføre kravene som sykehuset stiller for å autentisere seg ved bruk av sikker 

autentiseringsløsning. Dette skjer ved etablering av rutiner som sykehuset må gjennomføre. 

De kravene som stilles ifølge Norm for informasjonssikkerhet150 består av krav til passord og 

krav til bruk av passord. Med krav til passord menes at helsepersonell eller andre ansatte må 

benytte brukernavn og passord for å kunne logge seg på EPJ- systemet. Formålet med bruk av 

passord og brukernavn er å sikre konfidensialitet og integritet ved behandling av 

helseopplysninger. Og etableringen av regler for passordhåndtering må anlegges før 

behandling av helseopplysninger. Krav til passordet må vurderes i forhold til grad av fysisk 

sikring og hvordan de områdene skal kontrolleres der tilgangene gjøres fra (eller skjer). Samt 

hvilke typer opplysninger som skal beskyttes, og ikke minst skal passord og brukernavn ikke 

deles med andre. Det må også tas hensyn til at hvis pålogging skjer fra eksterne nett, f.eks. 

hjemmekontor som gir tilgang til helseopplysninger, skal autentisering ikke innebære økt 

risiko utover det som gjelder for stasjonært utstyr. 

Mens IKT- systemer (EPJ- systemet) stiller også krav om at passordet ikke skal være mindre 

en 7 tegn og må inneholde både tall, stor bokstav og små bokstav. Også passordet må ikke 

inneholde brukeres navn eller fødselsdato elle navnet til noen av familien, kjæledyr, bilmerke 

eller annet personlig som knyttet til brukeren.  

                                                 
149 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 1, s. 40. 

https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80505_2015%20EPJ%20standard%20del%201%20introduksjon.p

df  (lest 1.04.2016). 
150 Norm for informasjonssikkerhet 2010: Passord og passord håndtering. 

https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80505_2015%20EPJ%20standard%20del%201%20introduksjon.pdf
https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80505_2015%20EPJ%20standard%20del%201%20introduksjon.pdf


 

60 

 

Med krav til bruk av passord menes at brukere av EPJ- systemet må være forsiktig når de 

bruker passordet for å logge seg inn på systemet. De må ta vare på passordet fra uautoriserte 

ved å ikke låne bort passordet til noen andre, og unngå å skrive ned passordet eller oppgi 

passordet på telefon slik at uautoriserte kan få tak i det og dermed bruke det. Ikke minst skal 

brukere av EPJ- systemet endre passordet ved førstegangs pålogging og må lage et passord 

som skal brukes seks måneder frem i tid, da passordet må fornyes hver sjette måned. 

Passordet må også byttes hvis det er mistanke om at uautoriserte har fått kjennskap til 

passordet, og brukerkontoen må sperres hvis brukere taster inn feil passord flere ganger.  

Det gjør at alle virksomheter som yter helsehjelp, må etablere rutiner for tilgangsstyring for 

alle behandlingsrettede helseregistre inkludert elektronisk pasientjournalsystem151. Den 

elektroniske siden av tilgangsstyring er en betegnelse for konkrete metoder, prinsipper og 

verktøy for å følge opp, uttrykke og etterprøve databrukeres handlingsmuligheter i IT 

systemene som utgjør et elektronisk pasientjournalsystem152. 

Styring av tilgang til helseopplysninger i elektronisk pasientjournalsystem består av flere 

termer153. Det vil si begreper som brukes i forbindelse med tilgangsstyring. 

Besluttet tiltak: brukes når selve fokuset er på beslutningen som danner grunnlaget for 

journaltilgang. Ved registrering av beslutninger om helsehjelp i elektronisk pasientjournal, 

kan helsepersonell få tilgang til relevante helseopplysninger. Besluttet tiltak benyttes som 

betegnelse for dokumentering av beslutningen.  

Tjenesteutførelse: benyttes for å delta ved gjennomføring av et besluttet tiltak som krever 

tilgang til elektronisk pasientjournal. Det vil si at tjenesteutførelsen identifiserer hvilket 

besluttet tiltak det gjelder, hvem som utførte tiltaket og hvem som var ansvarlig for tiltaket. 

Tjenesteyter: gjelder den personen som kan få tilgang til elektronisk pasientjournal i 

forbindelse med gjennomføring av et besluttet tiltak. Det betyr at tjenesteyter må ha en rolle 

knyttet til ytelse av helsehjelp eller administrasjon av slik helsehjelp. 

Tilgang til elektroniske pasientjournaler i spesialisthelsetjenesten skjer ved bruk av to 

forskjellige tilgangsmekanismer, aktualiseringsmekanismer og nødrettstilgang. Med 

                                                 
151 Helse- og omsorgstjenesten 2015: Normen for informasjonssikkerhet. 
152 Andresen 2010, s. 47. 
153 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 3 Journalarkitektur og generelt om journalinnhold, s. 18-19. 
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aktualiseringsmekanismer menes det at helsepersonell gir seg selv autorisering inn mot 

pasientens journal som de ikke har tilgang til på vanlig måte. Dette må skje "innenfor rammer 

som er tilrettelagt av virksomheten" (Andresen 2010). I slike tilfeller skal helsepersonell gi sin 

begrunnelse for hvorfor det er nødvendig å få tilgang til pasient journalen. Det må være 

hensyn bak helsepersonellets bruk av aktualiseringsmekanismer å gi pasienten forsvarlig 

helsehjelp. Det vil si at aktualiseringsmekanismer kun må brukes av helsepersonell i 

unntakstilfeller154. I den sammenheng gjennomførte Rikshospitalet i samarbeid med institutt 

for informatikk, UIO en undersøkelse om helsepersonellets bruk av 

aktualiseringsmekanismer. Funnene av undersøkelsene ble fremsatt i Helseinformatikk 

(HelsIT- 2008)155. Undersøkelsen ble gjort blant leger, sykepleier og sekretærer i form av 

intervju. Som resultat av intervjuene kom det fram at leger og sekretærer som brukte 

aktualiseringsmekanismene oftest, men til gjengjeld hadde de forskjellige meninger om 

bruken av aktualiseringsmekanismene. Det ble blant annet påpekt at bruken av aktualisering 

var irriterende fordi det gikk veldig tregt, man fikk ofte ikke tid til å oppgi reell grunn, den var 

slitsomt, ikke noe problem, den skaper forsinkelser.  

I følge rapporten var det flere årsaker til at aktualiseringsmekanismen ble brukt av ansatte 

siden de trengte å få tilgang til pasientjournalen. Derfor ser de fleste på bruk av aktualisering 

som ledd i ordinær pasientbehandling og som en del av arbeidsoppgaver, og ikke er 

unntakstilfeller156.  

Den andre tilgangsmekanismen er nødrettstilganger som gjelder behov for øyeblikkelig 

tilgang til helseopplysninger i situasjoner der livet til pasienten er i fare. I slike tilfeller bør 

helsepersonell ikke følge etter prinsippene for tilgangsstyring fordi bruk av nødrettstilgang 

vurderes som rettmessig157. Andresen (2010) kaller den personen som bruker nødrettstilgang 

for pliktsubjekt, og som må oppgi grunn for å få tilgang til helseopplysninger. Under slike 

tilfeller, tas fritekstfeltet i bruk og fylles med en kode slik at bruker ikke trenger å oppgi en 

konkret begrunnelse slik de gjør ved bruk av aktualiseringsmekanismer158.  

                                                 
154 Engum 2008: Bruk av aktualisering.   
155 HelsIT – HelseInformatikkuka i Trondheim 2008: Bruk av aktualisering.  
156 Engum 2008: Bruk av aktualisering.   
157 Helsedirektoratet 2015: Norm for informasjonssikkerhet. 
158 Andresen 2010, s. 306. 
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Bruk av unntaksmekanismer som aktualiseringsmekanismer og nødrettstilgang i elektronisk 

pasientjournalsystemer havner i forskjellige type logger159. Logg i lovverket kalles for 

hendelsesregister og defineres i Norm for informasjonssikkerhet som registrering av hendelser 

i et informasjonssystem (EPJ- system). Formålet med oppfølging av hendelsesregistre er å gi 

oversikt over autorisert bruk av helseopplysninger, samt forebygge, avdekke og hindre 

gjentagelse av sikkerhetsbrudd160.  

Pasientjournalloven § 22 og personopplysningsforskriften kapittel 2 fastsetter kravet om 

informasjonssikkerhet av pasientopplysninger. Blant annet forutsetter kravene om 

tilgangskontroll og logging. Hvordan og hvem som gir denne tilgangen, er det opp til hver 

enkel virksomhet å avgjøre. Ved OUS er den internt regulert161 hvor de har et regelverk som 

gjelder internt på sykehuset og denne tilgangen gis av den personen som har den tekniske 

funksjonen162.  

Personopplysningsforskriften §2-8 gir et annet krav om informasjonssikkerhet. Kravet her 

som stilles er registrering av all autorisert bruk av pasientjournalsystemet.   

EPJ- standard stiller krav om kontrollrapporter i elektroniske pasientjournalsystemer. For å 

kunne avsløre om helsepersonell eller andre ansatte har fått tilgang til en journal ved å 

opprette et fiktivt besluttet tiltak, bør elektronisk pasientjournalsystemet kjøre rapporter som 

inneholder lister over registrerte tjenesteutførelser hvor det bør kontrolleres. Det skal finnes, 

(Helsedirektoratet, 2015)163: 

 En rapport som inneholder lister over alle besluttede tiltak basert på en tiltaksmal som 

innebærer utvidet tilgang til journalopplysninger. 

 En rapport som lister ut alle tilfeller i angitt tidsrom hvor en Tjenesteyter har benyttet 

seg av muligheten for tilgang til pasientjournalen. 

 En rapport som inneholder lister over alle Tjenesteutførelser registrert i et angitt 

tidsrom. 

 En rapport som lister ut alle Tjenesteutførelser registrert i angitt tidsrom som er utført 

av en bestemt Tjenesteyter. 

                                                 
159 Andresen 2010, s. 304-306. 
160 Helsedirektoratet 2012: Norm for informasjonssikkerhet. 
161 Intervju 02.03.2015: spørsmål 3, Internt regulering av innlogging mot pasientjournalsystemet.   
162 Intervju 02.03.2015: referat.  
163 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2, s. 56-57. 
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For å kunne oppfylle disse kravene i elektronisk pasientjournalsystemer, må det benyttes 

tekniske tiltak hvor alle hendelser lagres. Dette er hendelser som autorisert bruk og forsøk på 

uautorisert bruk, f.eks. brukeridentiteten som ble benyttet, tidspunkt og IP-adresse eller annen 

identifikasjon av PC skal registreres i en registre/ logg164. Analyse av hendelsesregistre/ 

logger kan brukes som et virkemiddel for å redusere urettmessig tilgang til pasienters 

helseopplysninger. Om helsepersonell gjør et oppslag som ikke faller inn under tjenstlig 

behov, såkalt snoking, kan det føre til sanksjoner mot vedkommende ved oppdagelse i en 

intern kontroll. Det kan komme med ulike former for sanksjoner. Det kan være alt fra 

muntlig/ skriftlig advarsel til avskjedigelse165. Fra lovens stå sted er urettmessig tilegnelse av 

helseopplysninger (snoking) straffbart, jf. pasientjournalloven § 30.  Det er derfor viktig at 

alle virksomheter som yter helsehjelp må benytte hendelsesregister/ logger til etterkontroll 

som et sikkerhetstiltak for å forhindre at helsepersonell tilegne seg helseopplysninger de ikke 

har lovlig tilgang til. Dette tiltaket er for å forebygge urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte 

helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler.  

Det finnes to forskjellige måter for bruk av hendelsesregister/ logger, ifølge Norm for 

informasjonssikkerhet. Den ene er manuell kontroll av logger som er den tradisjonelle måten 

å kontrollere logger på. Med manuell bruk av logger skal virksomheter (sykehus) etablere 

prosedyrer for tilfredsstillende analyse av registrene. Den andre måten er bruk av elektroniske 

hendelsesregistre/ logger som skal kunne analyseres ved hjelp av analyseverktøy for å 

forebygge brudd på elektroniske pasientjournaler i elektronisk pasientjournalsystemer166.   

Ved å foreta manuelle prøver av logger, er det nesten umulig å gå gjennom alle oppslagene 

som er registrert i loggen. Grunnen til det er at det foretas utrolig mange oppslag i EPJ- 

systemet på et sykehus i løpet av en dag. For å gjøre dette lettere, kan denne jobben 

automatiseres ved bruk av et analyseverktøy og en metode som kalles for 

mønstergjenkjenning. 

Det var et forprosjekt167 som var finansiert av Helsedirektoratet og Innovasjon Norge og i regi 

av Oslo universitetssykehus HF og InnoMed168 som satte i gang arbeid med å se på 

                                                 
164 Helsedirektoratet 2015: Norm for informasjonssikkerhet, s. 24. 
165 Intervju 02.03.2015: spørsmål 8 under 3.2.2, hva slags sanksjonsmidler har OUS overfor snokere? 
166 Helsedirektoratet 2015: Norm for informasjonssikkerhet, s.24.   
167 http://www.innomed.no/media/media/prosjekter/rapporter/56_-_Monstergjenkjenning.pdf. 
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mulighetene rundt bruk av mønstergjenkjenning for å oppdage snoking. Mønstergjenkjenning 

vurderes til å være en egnet metode innen analyseverktøyet for å oppdage taushetspliktbrudd 

ved ikke tjenstlig behov av oppslag i EPJ, og som analyserer og scorer alle oppslag ved hjelp 

av statistisk metode169. Det betyr med andre ord at mønstergjenkjenning kan brukes for å 

varsle journalsnoking170. Et normalt oppslagsmønster ved en avdeling som utføres av den 

enkelte ansatte, antas å være legitime, mens oppslag som avviker fra det normale bør vurderes 

manuelt. Metoden baserer ikke på forhåndsdefinerte regler men følger et brukermønster171. 

 

Det er ikke i denne oppgavens interesse å gå inn i detaljert beskrivelse hvordan metoden er 

bygget opp funksjonelt og heller ei hva slags parametere som er med i "beregningen" for å 

finne legitime eller ikke legitime oppslag i EPJ. Men heller nevner det som en overordnet 

metode for å oppdage brudd på taushetsplikten. 

 

I tillegg til tekniske tiltak må det også benyttes organisatoriske tiltak som innebærer at 

internkontroll skal sørge for at interne rutiner planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar 

med krav fastsatt i lovverket, som for eksempel opplæring, bevisstgjøring og kunnskap172. 

Styring av tilgang til opplysninger i pasienters journaler i elektronisk pasientjournalsystemer, 

skal følges av kravene som fastsatt i lov og forskrift. Kravene kan deles inn i to 

hovedgrupper173: 

 Generelle prinsipper 

 Unntak 

Generelle prinsipper kan uttrykkes gjennom krav til bruk av elektronisk pasientjournalsystem, 

bl.a. elektronisk pasientjournalsystem skal sikre at tilgang til helseopplysninger gis kun til de 

som er autorisert for det. I følge helsepersonelloven § 21 den som får tilgang til opplysninger 

har taushetsplikt, og jf. helsepersonelloven §§ 39 og 40 gis mulighet til helsepersonell til å 

registrere i elektronisk pasientjournal174. Helsepersonelloven § 25 og pasientjournalloven § 19 

                                                                                                                                                         
168 InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, og er etablert på 

oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
169 InnoMed 2012: Mønstergjenkjenningsprosjekt. 
170 Dagens Medisin 2013: Ny metode varsler journalsnoking. 
171 Oslo, Universitetssykehus 2013: Mønstergjenkjenningsprosjektet. 
172 Prop. 89 L (2011-2012): 14 helhetlig IKT- arkitektur og informasjonssikkerhet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-89-l-20112012/id678828/?q=organisatoriske+tiltak&ch=14 

(lest 13.04.2016) 
173 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2, s. 23. 
174 Helsepersonelloven §§ 21, 39 og 40. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-89-l-20112012/id678828/?q=organisatoriske+tiltak&ch=14
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krever at helsepersonell kan gi samarbeidende personell tilgang til de helseopplysninger i 

elektronisk pasientjournal, med mindre pasienten motsetter seg det. En annen generelle 

prinsipp for bruk av elektronisk pasientjournalsystem stilles av helsepersonelloven § 26. I 

følge denne paragrafen kan helsepersonell videreformidle opplysninger til virksomhetens 

ledelse når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll og 

kvalitetssikring av tjenesten. Helseopplysninger i elektronisk pasientjournal kan etter særskilt 

anmodning gis til helsepersonell som tidligere behandlet pasienten. Formålet med dette er å 

kvalitetssikre helsehjelpen eller egen læring, jf. helsepersonelloven § 29 bokstav c og 

pasientjournalloven § 19175. På den andre siden så har pasientene rett til å se hvem som har 

hatt tilgang til og dokumentert i journalen176, såkalt pasientens rett til innsyn i logg. 

Innsynsretten er gitt ved pasientjournalloven §18 første ledd, annen setning. Pasienten kan 

søke innsyn i journalen sin, men da må pasienten sende inn søknad til sykehuset. Det er 

personvernombudet177 som har myndighet til å behandle søknaden. 

Unntak er den andre gruppen av kravene som lover og forskrifter fastsetter i forhold til styring 

av tilgang til opplysninger i pasienters journaler. Et eksempel på unntak er at pasienten har 

motsatt seg eller motsetter seg å gi opplysninger til helsepersonell, selv om opplysningene kan 

være nødvendige for at helsepersonell kunne gi den hjelpen pasienten trenger, jf. 

helsepersonelloven §§ 25 og 45 og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3. 

Men når det gjelder akuttsituasjoner eller andre situasjoner hvor tungtveiende grunner faller 

for, kan helsepersonell i slike tilfeller gir videre relevante og nødvendige opplysninger om 

pasienten. Dette kan gjøres selv om pasienten skulle motsettes seg dette, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 5-3 og helsepersonelloven § 23 nr. 4.       

Disse kravene har også forskjellige nivåer. 

 Obligatoriske krav 

 Spesialiserte krav 

 Anbefalinger  

 

                                                 
175 Helsepersonelloven §§ 25, 26 og 29 c, og pasientjournalloven § 19. 
176 Intervju 02.03.2015: spørsmål 10, hvem har innsynsrettigheter på loggene?  
177 Intervju 02.03.2015: spørsmål 11, hvem gir denne rettigheten? 
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Figur 10: Viser til krav nivåer178 

 

De obligatoriske kravene gjelder for all type systemer. Disse kravene må oppfylles ved bruk 

av elektronisk pasientjournalsystemer i alle virksomheter som yter helsehjelp. Mens 

spesialiserte krav er relevante innenfor enkelte type virksomheter. Figur 10 ovenfor viser at 

alle tre krav nivåene er relevante i forhold til et somatisk sykehus. Ikke minst viser figuren 

også at det obligatoriske kravet er like relevant for alle de tre virksomhetene (sykehus, 

allmennleger og helsestasjon179. Tabellen180 nedenfor viser de obligatoriske kravene hvor 

disse er gruppert og er identifisert med egen tildelt kode.  

 

O Obligatoriske krav, må oppfylle av alle EPJ-system. 

O1 Krav som er obligatoriske for EPJ-system beregnet for sykehus og 

andre større virksomheter hvor flere yrkesgrupper skal ha tilgang til 

EPJ i forbindelse med tjenesteutførelse, f.eks. den kommunale pleie- 

og omsorgstjeneste. 

Obp Krav som er obligatoriske for EPJ-system som er beregnet benyttet 

som hovedsystem i virksomheter som behandler pasienter hvor det 

                                                 
178 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2, s. 13. 
179 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2, s. 13. 
180 Helsedirektoratet 2015: EPJ standard del 2, s. 14. 
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kan være behov for oppfølging av pasientens mindreårige barn, jf.  

helsepersonelloven §10a 

Ot Krav som er obligatoriske for EPJ-system som skal kunne benyttes i  

forbindelse med tilgang til helseopplysninger på tvers av 

virksomhetsgrenser. 

A Anbefalte tilleggskrav 

 

Tabell 1: Obligatoriske krav og inndeling 

 

Detaljert oversikt over EPJ kravene finnes i EPJ-standard del 1 kapittel 8. 

I et brev fra Helsetilsynet (2008) til Helse- og omsorgsdepartementet, påpekte Helsetilsynet at 

elektronisk pasientjournalsystemer som brukes av sykehusene ikke var gode nok for å kunne 

avdekke snoking i elektroniske pasientjournaler. Helsetilsynets bekymringer kom etter tilsyn 

sammen med Datatilsynet ved Haukeland sykehus og Akershus Universitetssykehus hvor det 

ble avdekket mangelfull tilgangsstyring. På bakgrunn av dette kom Helsetilsynet med seks 

bakenforliggende årsaker og påfølgende utfordringer med mangelfull tilgangsstyring181. 

Kunnskaper: Mangelfull kunnskap om hva taushetsplikten etter helselovgivningen betyr og 

innebærer. 

Holdninger og respekt: En av helseforetakene hadde gitt helsepersonell "vid" tilganger til 

elektroniske pasientjournaler for å unngå å benytte blålys og ingen tidsbegrensninger i 

tilgangen etter utskriving eller poliklinisk kontakt. Her virket det som tilgangsstyring var 

innrettet etter helsepersonellets behov for informasjon og ikke etter pasientens behov for 

diskresjon.  

Teknokratene styrer: Brukerne av pasientjournalsystemene og linjelederne har liten 

innflytelse på funksjonalitet. Funksjonalitet og praktisk bruk baseres på hva som datateknisk 

er mest lettvint eller effektivt og på hva ledere og rådgivere uten klinisk bakgrunn mener er 

viktig. Dette bidrar til å svekke hensynet til taushetsplikt og diskresjon.  

                                                 
181 Helsetilsynet 2008: Mangelfull tilgangsstyring til elektronisk pasientjournal truer taushetsplikten i sykehus. 
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Leverandører: Bruk av begrensede ressurser fra leverandørene av systemene bidrar til at 

elektronisk pasientjournalsystemer er i for liten grad utviklet i henhold til kravene som fastsatt 

i lovverket for ivaretakelse av taushetsplikt. 

Lav risiko for å bli avslørt og straffet for snoking: Det store antallet oppslag i 

pasientjournalene og manglende tilgangskontroll for å avdekke snoking gjør at risikoen for å 

bli tatt for snoking så lav at det har utilstrekkelig preventiv effekt. 

Risikovurdering: Manglende risikovurderinger gjør at helseforetakene ikke får oversikt over 

egne systemers sårbarhet.    

Mulige tiltak for å minimere mangelfull tilgangsstyring til elektroniske pasientjournaler er 

ifølge Helsetilsynet å forbedre kunnskapen om, og respekten for taushetsplikten innen deler 

av helsetjenesten. I tillegg må helseforetakene sørge for at tilgangsstyring til 

pasientjournalene balanseres på en bedre måte slik at behandlings behov for tilgjengelighet og 

pasientens personvern ivaretas. Videre må helseforetakene stille krav til leverandørene om at 

utviklingen av elektronisk pasientjournalsystemene må skje på en måte at kravene om 

taushetsplikt blir ivaretatt. Dessuten må det tas hensyn til pasientens personvern i alle 

utviklingsfaser av et elektronisk pasientjournalsystem (Datatilsynet, 2015). Dette kan 

gjennomføres ved å følge innebygd personvernsprinsipper, blant annet182: 

Vær i forkant, forebygg fremfor å reparere: For å kunne unngå å samle inn unødvendige 

opplysninger som kan bidra til krenkelse av personvern, er det viktig å vurdere risikoene for 

personvernet så tidlig som mulig i utviklingsprosessen av et system. 

Gjør personvern til standardinnstilling: For å sikre at et system har innebygd personvern, 

må standardinnstillingene settes opp slik at det finnes et lovlig formål med innsamlingen av 

nødvendige personopplysninger. Ikke minst må det settes tekniske begrensninger for bruken 

av opplysningene. 

Bygg personvern inn i designet: Personvern skal være en integrert del av systemet ved å 

være innebygd i IT-systemets design og arkitektur. 

                                                 
182 Datatilsynet 2015: Syv steg til innebygd personvern. 
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Ivareta informasjonssikkerhet fra start til slutt: For å sikre personopplysningene mot 

uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse og spredning, må informasjonssikkerhet være del av 

løsningen i systemet. 

4.5 Avsluttende kommentarer  

Dette kapittelet handlet om det tekniske aspektet hvor jeg først begynte med å gi en oversikt 

over innholdet i en elektronisk pasientjournal som er i henhold med kravene stilt av lov og 

forskrift, spesielt helsepersonelloven og pasientjournalforskriften.  

Det ble også gitt generell oversikt over hvordan grunnleggende EPJ standard og 

grunnleggende generisk arkitektur for opplysninger i EPJ- system er bygd opp. Dette for å 

vise at et EPJ- system består av et sett elektronisk pasientjournaler og grunndata. Deretter ble 

sammenhengen mellom helsepersonellets tilgang til helseopplysninger, aktivitetslogging og 

kontroll av beslutningsstyrt tilgang avklart.  

Tilgjengeligheten av den elektroniske pasientjournalen gjør det enklere for helsepersonell å 

tilegne seg pasienters helseopplysninger i elektronisk pasientjournalen. Samtidig er 

helsepersonellets tilgang til helseopplysninger kontrollert av beslutningsstyrt tilgang. Dette 

skjer ved bruk av tiltaksmekanismer herunder aktualiseringsmekanismer og nødrettstilgang og 

som havner i forskjellige type logger. Elektroniske logger skal enkelt kunne analyseres ved 

hjelp av analyseverktøy, mens ved manuell analyse skal virksomheten etablere prosedyrer for 

tilfredsstillende analyse av registrene. Logger inneholder registrering av både autorisert og 

forsøk på uautorisert. Disse loggene skal benyttes som bevis når det oppdages brudd ved 

uautoriserte tilgang til helseopplysninger i elektronisk pasientjournalen. Styring av tilgang til 

helseopplysninger følges av krav fastsatt i lovverket.  

Loggene anses som et viktig virkemiddel for å oppdage snoking i pasientjournaler. Hvor ofte 

benytter sykehusene seg av slike logger for å oppdage snoking er noe vanskelig å få svar på.  

Elektronisk pasientjournalsystem kan til viss grad hindre snoking i pasientjournalen ved hjelp 

av beslutningsstyrt tilgang og rollebasert tilgang.  

Organisatoriske tiltak, som internkontroll og etablering av rutiner, f.eks. opplæring som gir 

helsepersonell god kunnskap om lovverk og EPJ-system, er også viktige virkemidler mot 

snoking. 
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4.6 Erfaringer med den rettslige, organisatoriske og tekniske (EPJ og EPJ-

systemet) aspektet ved Olafiaklinikken 

Pasientjournalsystemet dekkes av mange lover og forskrifter, og det som er mest relevante for 

problemstillingen er helsepersonelloven, pasientjournalloven med forskrift. Deretter er 

pasient- og brukerettighetsloven, helseregisterloven, helsetilsynsloven, 

internkontrollforskriften og personopplysningsloven med forskrift viktige å nevne.  

Disse lovene oppgir både krav, rettigheter og plikter i forhold til bruk og innhold i det 

elektroniske pasientjournalsystemet. Pasientjournalsystemet inneholder helseopplysninger av 

sensitiv karakter hvor helsepersonelloven kapitel 5 fastsetter kravene til taushetsplikt og 

opplysningsrett. Kjønstad 1987s.75-76 fremhever at det er to hovedhensyn som taler for 

taushetsplikten. Det første gjelder hensynet til pasientens personvern og det andre gjelder 

hensynet til tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell. Kjønstad tar også opp en del 

kritikk mot at helsepersonell skal ha taushetsplikt. Her mener han at taushetsplikten bidrar til 

at mange sosiale problemer og forskjellige sykdommer hemmeligholdes. Ifølge Kjønstad, 

hindrer taushetsplikten helsepersonell til å gi eller dele viktige opplysninger om sykdoms 

problemer, og som kunne gjøre en stor del av befolkningen bevisst på hvorfor slike 

sykdommer skjer og hvordan de kan motvirkes. Det betyr at helseforetak generelt og 

helsepersonell spesielt kan bidra til at folk får økt kunnskap om og forståelse av 

helseproblemer basert på pasienters opplevelse og erfaringer med sykdommer eller sosiale 

problemer. Taushetsplikten kan være en grunn til å hemmeligholde svakheter og mangler i 

helseforetak og kan muligens skjule feil og dårlig arbeid blant helsepersonell. 

Samtidig kan streng taushetsplikt også hindre gruppearbeid mellom helsepersonell som kan 

være viktig for å gi forsvarlig helsehjelp. Kjønstad påpeker videre at åpenhet vil hjelpe 

pasienter som har samme sykdom å finne frem til hverandre og trøste hverandre. Et godt 

eksempel på akkurat det er historien om hiv positive Camilia Tobekk på NRK183. Hun mener 

at det har vært en positiv opplevelse å leve på åpenhet om sin hivstatus, og hun anbefaler også 

andre i samme situasjon å ta åpenhet skritt for skritt. Den beste terapi for Camilia var å treffe 

andre i samme situasjon. Olafiaklinikken mener også at pasienters åpenhet om sin HIV 

situasjon eller andre type seksuelt overførte sykdommer vil øke kunnskapen blant folk, og 

                                                 
183 NRK 14.07.2016: 

 https://www.nrk.no/ho/xl/_-er-du-prostituert-eller-narkoman_-1.13038836  (lest 31.08.2016). 

https://www.nrk.no/ho/xl/_-er-du-prostituert-eller-narkoman_-1.13038836
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forhåpentligvis endre fordommer både innenfor og utenfor helsevesenet. Slik vil pasienter 

som velger å leve på åpenhet om sine sykdommer ikke være så opptatt av taushetsplikt eller 

vektlegge konfidensialitet. Ettersom målet med åpenhet er å tilgjengelig gjøre alt det de har 

opplevd med sykdommer for å gi folket trygg kunnskap basert på deres erfaringer og 

opplevelser. 

EPJ og EPJ- system ved Olafiaklinikken: 

DIPS ASA har i samarbeid med helseregionen, som i dag bruker DIPS Classic, videreutviklet 

en ny generasjon EPJ system som kalles for DIPS Arena184. Denne ble lansert som 

pilotversjon i 2013185. Olafiaklinikken/ OUS var en av de første som fikk DIPS Arena. Dette 

skjedde i 16.nov.2015, men klinikken bruker fortsatt DIPS Classic i tillegg til DIPS Arena, 

(intervju 02.06.2016) 186.  

Noen av DIPS Arena moduler er innført ved alle sykehusene i Nord- Norge, mens andre 

moduler skal tas gradvis i bruk de neste årene. Slik at frem mot 2018 skal mye av 

funksjonaliteten i DIPS Arena utvikles, testes og kvalitetssikres, (Helse Nord). Med andre ord 

så er DIPS Arena et pågående prosjekt. 

Helse Nord beskriver DIPS Arena som et avansert brukervennlig journalsystem basert på 

oversikt bilder, strukturert innhold og prosess- og beslutningsstøtte, og at med DIPS Arena 

"går man bort fra tekst basert journal til fordel for søkbare data som kan gjenbrukes"184. 

Videre påpeker Helse Nord at utvikling av funksjonalitet i DIPS Arena kun skjer i henhold til 

klinikk personellets tilbakemeldinger, gjeldende lovverk og myndighetskrav. Dette ble også 

bekreftet av Olafiaklinikkens helsepersonell som til daglig bruker DIPS Arena. De gir også 

tilbakemeldinger til DIPS Arena prosjektet om eventuelle tilleggs funksjonalitet, feil og 

mangler i systemet. Det gjorde at Olafiaklinikkens personell fikk innvirkning på den videre 

utviklingen av DIPS Arena. En av de viktigste endringene som ble gjort i DIPS Arena med 

krav fra Olafiaklinikken, var at helsepersonell ved klinikken skulle ha mulighet til å gi seg 

selv beslutningstilgang. Dette betyr at hvert enkelt helsepersonell kunne gi seg selv tilgang til 

en pasientjournal uten godkjenning fra annet helsepersonell. Siden Olafiaklinikken er et 

folkehelsetilbud med høy pasientflyt og drop-inn-tilbud, var det derfor viktig for 

                                                 
184 Helse Nord 2016: generasjon pasientjournal DIPS Arena Neste. 
185 DIPS 2015: Hvem er vi? 
186 Intervju 02.06.2016, spørsmål 1 c: Hvor lenge har dere anvendt dette EPJ- systemet?  
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Olafiaklinikken å være en del av DIPS Arena prosjektet slik at de kunne få inn blant annet en 

slik funksjonalitet. De begrunnet denne tilgangen med at arbeidsmiljøet og rutiner ved 

Olafiaklinikken er annerledes enn andre avdelinger (intervju 02.06.2016)187.  

DIPS Arena har et moderne brukergrensesnitt som gjør det enklere for helsepersonell å tilegne 

seg innholdet i pasientjournalen raskt og effektivt. Fordi brukergrensesnitt i DIPS Arena er 

touchrettet og bygd opp av firkantede ikoner tilpasset nettbrett og smarttelefon som kan 

brukes av helsepersonell som andre type arbeidsverktøy i tillegg til datamaskiner, (Helse 

Nord). 

I DIPS Arena kommer det mye tydeligere fram hvilken pasient du har innhentet opplysninger 

om på skjermen. Ikke minst har brukere av DIPS Arena mulighet til å åpne journalen på to 

pasienter samtidig, noe som ikke fungerer ved DIPS Classic, sier prosjektleder Anette Lund 

Lillegaard188. DIPS Arena samhandler med selvbetjeningsterminaler som gir pasienter ved 

Olafiaklinikken mulighet til å fylle ut skjema for selvregistrering elektronisk. Dette skjer ved 

at brukere (pasienten) skanner inn en strekkode på selvbetjeningsterminalene189.  

Skjerming av EPJ ved Olafiaklinikken var en av kravene til DIPS Arena. Skjerming gjør at 

ingen andre kan se innholdet i journalen tilhørende klinikken enn de som jobber der. Med 

andre ord holdes journaler internt i Olafiaklinikken. Skjermingen gjør at alle opplysninger blir 

sensurert for andre enn intern i Olafiaklinikken. Sensurering av pasientopplysninger fra andre 

avdelinger (eks psykiatri) finnes også, men ikke av en slik grad av sensur. Det skjer at viktige 

opplysninger blir byttet ut med f. eks X-er. Men Olafiaklinikkens EPJ er helt skjermet på 

avdelingsnivå. Det vil si at avdelingen for Revmatologi, hud og infeksjon heller ikke kan se 

hva Olafiaklinikken driver med, selv om Olafiaklinikken er tilknyttet samme avdeling. 

Grunnen for denne skjermingen er å motvirke snoking, fordi det Olafiaklinikken jobber med 

er ytterst karakter av sensitive pasientopplysninger, (vedlegg 2: referat fra intervjuet 

02.06.2016).  

Selv om skjermingen av elektronisk pasientjournalsystemet ved Olafiaklinikken sikrer at 

pasientens personvern er ivaretatt, er det likevel noen ganger andre avdelinger / sykehus 

                                                 
187 Intervju 02.06.2016, spørsmål 22: I hvilken grad har du hatt, eller har du noen innflytelse på (innføringen, 

tilpassingen eller forbedringen) av dette EPJ- systemet?  
188 DIPS 2015: Slik blir DIPS Arena. 
189 Oslo universitetssykehus 2015: Olafiaklinikken med selvbetjeningsterminaler. 
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kunne hatt nytte av helseopplysninger om pasienten som har vært innom Olafiaklinikken. 

Dette for å kunne gi pasienten helsehjelp for å sikre at pasientens sikkerhet blir også ivaretatt. 

Det får dem likevel ikke tilgang til på grunn av den strenge skjermen. Dette kommer fram 

under intervjuet (vedlegg 2: referat fra intervjuet 02.06.2016):  

"Hvis en pasient har dratt til legevakta med et problem og Olafiaklinikken har tatt noen 

prøver hvor det hadde vært fint for legevakta å ha sett hvilke prøver Olafiaklinikken har tatt. 

Dem ser ingenting, selv om de hadde trengt det." - intervjuobjekt 

I følge intervjuobjektet fra Olafiaklinikken hadde DIPS Arena fra starten sine feil og mangler. 

De fikk flere feilmeldinger, inneholdt ting som de ikke trengte som f.eks. barnesykdommer, 

og ytelsen var for treg190. Med ytelse menes den tiden systemet, DIPS Arena, når bruker har 

utført en handling og frem til systemet reagere/ utføre de handlingen 191. Dette gjorde at DIPS 

Arena ikke alltid var effektivt. En annen feil som ligger ved DIPS Arena er at brukere ikke 

har funnet pasientjournalen i DIPS Arena som finnes i DIPS Classic. Dette er utbedret slik at 

DIPS vil varsle bruker dersom Classic og Arena ikke har samme pasientaktiv. På grunn av 

store programmatiske endringer, blir det vanskelig å realisere alle de forbedringspunktene 

som har blitt identifisert ved DIPS Arena. Det må derfor utvikles en ny versjon av DIPS 

Arena for å rette opp alle feilene ved den gamle versjonen, (OUS/ Helse Sør- Øst). 

Intervjuobjektet mente at det skyldes systemet var i startfasen. Av denne grunn jobber både 

DIPS ASA og pilotprosjekt ansvarlige sammen for å identifisere problemer og 

forbedringspunkter knyttet til opplevd ytelse i DIPS Arena.  

Ved Olafiaklinikken er helsepersonell pålogget hver eneste dag og nesten hele tiden på det 

elektroniske pasientjournalsystemet, og det tar bare noen sekunder for å logge seg inn på 

systemet. Der er det ikke vanlig at helsepersonell deler passord med hverandre, grunnen er at 

hvert helsepersonell har sitt egen kontor og egen pc til å logge seg på, med eget brukernavn 

og passord. Men på et stort sykehus der det er fire datamaskiner i vaktrommet og ti 

sykepleiere vil det være mulig å dele passord siden flere helsepersonell benytter samme 

datamaskin, (referat fra intervjuet 02.06.2016).  

                                                 
190 Intervju 02.06.2016, spørsmål 1 d: Hvilke brukererfaringer har du med pasientjournalsystemet på din 

arbeidsplass? 

191 Oslo universitetssykehus 2016: En pasientjournal i Helse Sør- Øst. 
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Med tre ganger ukorrekt passordet må helsepersonell ringe brukerstøtte, slik at de gir dem nye 

muligheter for å lage nytt passord. Selve adgangen gis av den tekniske funksjonen ved Oslo 

universitetssykehus192. I tillegg til passord kriterier som helsepersonell forholder seg til, må 

det nye passordet ikke ligne på det gamle. Dette gjør at helsepersonell ved Olafiaklinikken 

ønsker å bruke fingeravtrykk isteden for passord for å logge seg på systemet, fordi de mener 

at det er slitsomt å bytte passord så ofte.193.  

For helsepersonell er det ganske enkel avgrensning av pasientjournalsystemet, fordi de må få 

tilgang for å yte helsehjelp. Med dette menes at det for andre administrative funksjoner så kan 

det være vanskeligere å skille hvilken rolle man skal ha i pasientjournalsystemet194. Sist men 

ikke minst, måten tilgangen er styrt noe som kontorlederen eller seksjonslederen ved 

Olafiaklinikken har ansvar for. De er i ledergruppe og begge to jobber på Olafiaklinikken. Det 

er enten kontorlederen eller seksjonslederen som gir tilgang til brukere, f.eks. ved å bestille 

passord og bruker til sommervikarer i god tid før de kommer til klinikken195.  

Det er også mulig at helsepersonell har flere roller når de jobber på flere steder på sykehuset. I 

dette tilfelle må helsepersonell forholde seg til den rollen som de har og bruke riktig passord 

for å logge seg inn på systemet. Dersom noen i helsepersonellet skulle logge seg på med feil 

rolle når han/hun jobber på Olafiaklinikken, vil ikke vedkommende få tilgang til 

pasientjournalen i det hele tatt. Hver gang helsepersonell logger seg på elektronisk 

pasientjournalsystemet blir alt loggført. Dette tilsier at Olafiaklinikken også kan gå inn på 

dokumentlogg å se hvem har sett dokumentet. Men hvordan aktivitetslogger brukes og i 

hvilken grad er det regulert, er noe som helsepersonell ved Olafiaklinikken ikke er bevisst på. 

Nettopp fordi det er noen ansatte som er systemansvarlige på sykehuset som følger med 

det196. Samtidig mener helsepersonell ved Olafiaklinikken at det er bra at alle aktiviteter som 

skjer ved pasientjournalsystemet registreres/ loggføres først og fremst for pasientens skyld197.  

På grunn av registrering av alle aktiviteter som skjer i elektronisk pasientjournalsystemet som 

videre kan brukes for å spore og finne frem de som har snoket, er aktivitetslogger gjenstand 

                                                 
192 Intervju 02.03.2015: Spørsmål 3/ Hvordan helsepersonell logge seg inn i systemet? 
193 Intervju 02.06.2016: Spørsmål 2 a, b, c, d og e. 
194 Intervju 02.03.2015: Spørsmål 5/ Intern regulering av innlogging mot pasientjournalsystemet. 
195 Intervju 02.06.2016: Spørsmål 3 a. 
196 Intervju 02.06.2016: Spørsmål 3 b. 
197 Intervju 02.06.2016: Spørsmål 7. 
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for diskusjon mellom helsepersonell ved Olafiaklinikken. Et eksempel som gitt av 

intervjuobjektet (helsepersonell) er at: dersom Olafiaklinikken har en pasient med klamydia, 

som er en farlig sykdom, har helsepersonell i slike tilfeller plikt til å drive med smittesporing 

ved å spørre hvem pasienten har hatt sex med og hvem pasienten kan ha smittet. Da får 

helsepersonell navnet fra pasienten, men de vil ikke søke på navnet i det elektroniske 

pasientjournalsystemet, selv om det hadde vært lettvint å søke opp navnet i systemet for å se 

om vedkommende hadde vært innom Olafiaklinikken for testing. Istedenfor sender 

helsepersonell brev til vedkommende uten å registrere det i pasientjournalsystemet, og alt på 

grunn av slike logger. Dette er noe som helsepersonell ved Olafiaklinikken diskuterer med 

hverandre.. Derfor mener helsepersonell at det er viktig å dokumentere at det er blitt sendt 

brev til vedkommende i pasientjournalsystemet. Likevel vil ikke dette gjennomføres før 

godkjenning av jurist.  

Dersom helsepersonell etter flere forsøk, gjennom å ha sendt og/eller ringt, ikke lykkes i å 

komme i kontakt med potensiell smittet pasient, vil helsepersonell gå inn i vedkommende 

pasientjournal for å se om det har blitt foretatt prøver. I tillegg registrerer de også at det er 

blitt sendt brev til potensiell smittet pasient. Helsepersonell ved Olafiaklinikken skiller 

mellom Klamydia og HIV. De mener at det er viktig å gjøre noe mer når det er snakk om HIV 

ved å gå inn i systemet og sjekke pasientjournalen. Selv om loven ikke skiller mellom 

Klamydia og HIV. Dette har vekket en diskusjon og helsepersonell mener det er ubehagelig å 

gå inn på en pasientjournal på denne måten198.   

Det kan tenkes at med tilgjengeligheten av den elektroniske pasientjournalen blir det enklere å 

snoke i pasientjournalen. Tvert imot viser det seg at det var mye enklere å snoke i papirbaserte 

pasientjournaler fordi ingen kunne spore eller finne ut det som noen andre har lest i 

pasientenes journal. Med utvikling av teknologi blir det stadig enklere å finne ut hvem som 

tilegnet seg det EPJ- systemet uten tjenstlig behov. Dette kan spores ved bruk av 

hendelsesregister / aktivitetslogging. Aktivitetsloggen ivaretar dermed pasientens personvern 

på en indirekte måte. Ved å se denne loggen, kan behandlingsansvarlig finne ut om aktiviteten 

er gjort på en legitim måte. Men det finnes ingen hindringer for helsepersonell å få tilgang til 

personopplysninger enn å vise til mulige sanksjoner.  

                                                 
198 Intervju 02.06.2016: Spørsmål 15. 
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4.7 Mine vurderinger 

Samlet sett kom det først og fremst fram at både DIPS Arena og DIPS Classic EPJ- system er 

systemer som helsepersonell ved Olafiaklinikken er i hovedsak fornøyde med. Et effektivt og 

brukervennlig system. EPJ- systemet gir helsepersonell en god støtte, særlig ved 

helsepersonellets eksplisitte tilgangsstyring, dvs. gir seg selv beslutningstilgang. Dette bidrar 

til at helsepersonell ikke opplever hindring på grunn av begrenset tilgang til 

helseopplysninger.  

EPJ- systemet inneholder meget sensitive pasientopplysninger og er lett tilgjengelige for 

helsepersonell ved Olafiaklinikken hvor de av og til får se mer informasjon enn de ønsker. 

Dette kan være opplysninger om utroskap, at man har kjøpt seksuelle tjenester, en positiv 

HIV-test eller man har klamydia osv. Derfor mener helsepersonell ved Olafiaklinikken at når 

man jobber med så sensitive opplysninger får man en arbeidsmoral i tillegg til at man er 

underlagt taushetsplikt199. Dessuten er et av de strengeste sanksjonene mot å snoke at man 

mister autorisasjonen som helsepersonell og retten til å yte helsehjelp. På en annen side synes 

intervjuobjektet at det vil være for strengt å miste autorisasjon for å ha sett på journalen til 

moren sin på grunn av omsorg. Men det vil være helt annerledes når det gjelder journalen til 

f.eks. eks-kjæresten, da blir det nysgjerrighet200. Samtidig bekreftet helsepersonellet at det 

ikke finnes saker om snoking ved Olafiaklinikken. 

Gjennom intervjuet kom det fram at helsepersonell ved Olafiaklinikken ikke har nok 

kunnskap om hvordan helseopplysninger i pasientjournaler er rettslig regulert og hvilket 

lovbestemmelser gjelder for det EPJ- systemet. Likevel vet helsepersonell hva som er lov og 

ikke lov å gjøre. Helsepersonell ved Olafiaklinikken får E- læring, såkalt PIP kurs en gang i 

året som inneholder opplæring om lovverket og bruk av EPJ- systemet. Dette gjør at de først 

og fremst frisker opp informasjon og eventuelt lære seg nye ting. 

Men når det som gjelder det tekniske aspektet ved EPJ- systemet, altså hvordan systemet er 

bygd opp, og hvordan aktivitetslogging brukes er det ikke noe som helsepersonell har store 

behov for å kunne eller noe de driver med. Når helsepersonell opplever systemsvikt, påvirker 

det helsepersonellets arbeid.  Det eneste de kan gjøre er å gi beskjed til de driftsansvarlige av 

                                                 
199 Intervju 02.06.2016: spørsmål 3 under 3.2.2, vet du om en eller flere kollegaer som har lest taushetsbelagte 

opplysninger om en pasient uten faglig grunn? 
200 Intervju 02.06.2016: referat.  
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systemet. Et eksempel på en slik systemsvikt ble gitt av intervjuobjektet ved Olafiaklinikken 

(vedlegg 2: referat fra intervjuet 02.06.2016): 

"Det var en kort periode hvor den skjermingen vi har ikke fungerte. Det var teknisk svikt. Hvis 

noen pasienter hadde kommet i den perioden for å ta blodprøver kunne andre avdelinger se 

prøvesvaret. Lekkasjen ble oppdaget av en pasient som var innom en annen avdeling på 

sykehuset. Der fikk pasienten vite av helsepersonell hva slags prøver pasienten hadde tatt hos 

Olafiaklinikken. Pasienten tok kontakt med oss for å finne ut hvorfor den andre avdeling 

hadde sett hva slags prøver vedkommende hadde tatt. Det var sånn de fanget opp at systemet 

teknisk ikke fungerte" - Intervjuobjekt 

Likevel påvirket dette aldri tillitsforholdet mellom pasienten og helsepersonell ved 

Olafiaklinikken. Det var ikke snoking i vedkommende journal, men pasienten fikk en grundig 

forklaring på hva som hadde skjedd og hva som forårsaket "lekkasjen".  
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5 Avslutning  

5.1 Oppsummering 

Gjennom arbeidet med masteroppgaven med temaet vern mot snoking i pasientjournaler har 

jeg sett på det rettslige, tekniske og organisatoriske aspektet ved oppgaven. Jeg har undersøkt 

om disse aspektene kan brukes som virkemiddel for å motvirke snoking i pasientjournaler. 

Gjennom dette masterstudiet ble det gjennomført intervju av et helsepersonell ved 

Olafiaklinikken/ OUS og personvernombudet ved OUS for å innhente kvalitative data.  

Fokuset i denne oppgaven har først og fremst vært på det juridiske aspektet. For å undersøke 

det, stilte jeg følgende forskningsspørsmål: 

Hvilke rettslige krav gjelder til konfidensialitet i pasientjournaler? 

 

Hvilke regler gjelder for aktivitetslogging for å motvirke snoking? 

 

Deler av disse spørsmålene ble på et overordnet nivå belyst i kapittel 2.2. Der ble det gitt 

generell beskrivelse av relevante lover og forskrifter, hovedaktører og grunnprinsipper i 

forhold til den rettslige reguleringen av helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler. 

Hovedsakelig ble disse forskningsspørsmålene drøftet og besvart i sin helhet i kapittel 3. Jeg 

begynte med å se på helsepersonelloven § 21 og 21a som omhandler taushetsplikt og forbud 

mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger. Snoking i elektroniske 

pasientjournaler kan tolkes som et brudd på taushetsplikten. Snokeparagrafen består av et 

samlet sett av lover og disse er helsepersonelloven § 21a, pasientjournalloven §16 og 

helseregisterloven § 18 som forbyr helsepersonell å tilegne seg innholdet i elektroniske 

pasientjournaler uten tjenstlig behov. Gjennom tolkning av snokeparagrafen kom det frem at 

paragrafene inneholder indirekte krav om ivaretakelse av konfidensialitet og forutsetter krav 

om tilgjengelighet.  

Tilgjengelighet er et viktig krav for helsepersonell for å få raskt tilgang til helseopplysninger 

for dermed å gi forsvarlig helsehjelp, jf. pasientjournalloven § 19. Kravet om tilgjengelighet 

kan i tillegg bidra til at helsepersonell ser mer av pasientens opplysninger enn det de trenger. 

Dette kan føre til at kravet om ivaretakelse av konfidensialitet ikke blir overholdt.    

Pasientens rett til innsyn i logg er et viktig virkemiddel for å finne fram til eventuelle snokere.  
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Ved å ha mulighet til å få innsyn i logg, klarer pasienten selv å finne ut hvem som hatt tilgang 

på deres journal, jf. pasientjournalloven § 18 første ledd annen setning. Det betyr at 

pasientjournalloven § 18 første ledd stiller direkte krav til logging eller loggføring.  

Videre besvarte jeg hvilke rettsregler som gjelder for virksomhetens interne styring, dvs. 

internkontroll. Internkontroll forskriften § 3 definerer internkontroll som systematisk tiltak, 

mens internkontroll forskriften § 4 fremhever formålet med å ha internkontroll i 

virksomheten. Ved å ha internkontroll skal virksomheten sikre at informasjonssikkerhet 

ivaretas. I henhold til dette kravet undersøkte jeg de rettslige krav til sikkerhetstiltak som skal 

følges når det gjelder informasjonssikkerhet herunder beskyttelse av helseopplysninger i 

elektronisk pasientjournal.   

Kravene til sikkerhetstiltak består av krav til tilgangskontroll og krav til logging. Både 

pasientjournalloven § 22 som er i samsvar med personopplysningsloven § 13 fastsetter plikten 

til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, og som stiller krav til beskyttelse av 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av helseopplysninger. Nevnte 

paragrafer inneholder kravene til sikkerhetstiltak som er relevante for aktivitetslogging og må 

sikres for å gjennomføre tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 

Tilgangskontroll brukes først og fremst som et virkemiddel for å finne ut helsepersonellets 

urettmessige tilegnelse til elektroniske pasientjournaler. Videre er logging også en av de 

sikkerhetstiltakene som brukes for å tilfredsstille informasjonssikkerhet ved behandling av 

helseopplysninger, jf. pasientjournalloven § 22. For det andre, personopplysningsforskriften § 

2-8 tredje ledd stiller også indirekte krav til logging, blant annet ved å pålegge virksomheten å 

registrere autorisert bruk av informasjonssystemer. Samt at personopplysningsforskriften § 2-

14 annen ledd ikke minst pålegger registrering av uautorisert bruk av informasjonssystemet. 

Etter at helseforetakene tok i bruk elektroniske pasientjournaler, skjedde en del endringer i 

helselovene som viser til viktigheten av å ivareta pasientens personvern. I tillegg til 

vurderingen av de rettslige kravene, fastsetter lovverket at pasientens personvern veier tyngst. 

På en annen side, så kan pasientens personvern i noen tilfeller bidra til en utfordring med 

pasientens sikkerhet. Særlig når det gjelder smittsomme sykdommer som f.eks. HIV eller 

Klamydia.  
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Forskningsspørsmålene nedenfor henger i utgangspunktet sammen og ble besvart i kapittel 2 

og 4: 

I hvilken grad og på hvilke(n) måte(r) hindrer et elektronisk pasientjournalsystem snoking i 

pasientjournalen? 

Hvilke andre virkemidler finnes det for å hindre snoking? 

 

Det organisatoriske aspektet ble drøftet i kapittel 2.3. Her belyste jeg organiseringen av Norsk 

helsevesen hvor det er bygd opp som et tre nivå parlamentarisk forvaltningssystem. Det første 

nivå er kommunale helsetjenester som styres av kommune. På andre nivå er det 

spesialisthelsetjenesten som styres av de regionale helseforetakene, og på øverste nivå er det 

regionalt helseforetak som styres av fylkeskommunen.  

I denne oppgaven valgte jeg spesialisthelsetjenesten, herunder Olafiaklinikken som er en del 

av Oslo universitetssykehus. Spesialisthelsetjenesten dekkes av spesialisthelsetjenesteloven 

hvor loven fremhever hvilke tjenester som skal tilbys av spesialisthelsetjenesten og hvordan 

tjenestetilbudet skal organiseres. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 definerer hva slags 

oppgaver spesialisthelsetjenesten skal ha. I kapittel 2.4 tok jeg opp informasjonssystem-

perspektiv hvor det samler de organisatoriske, elektroniske og juridisk aspektene ved case. 

I kapittel 4 har jeg gitt en detaljert oversikt over det teknologiske aspektet som omfatter 

drøftelse av både elektronisk pasientjournal, elektronisk pasientjournalsystem, 

aktivitetslogging og tilgangsstyring i DIPD. Her defineres generelt hva en pasientjournal er og 

spesielt hva en elektronisk pasientjournal er. Jeg har sett på lover og forskrifter som fastsetter 

krav om innholdet i en elektronisk pasientjournal. Detaljerte krav om innholdet av elektronisk 

pasientjournal, herunder forskjellige type opplysninger, fastsettes av pasientjournalforskriften 

§8. Helsepersonelloven § 40 stiller også krav om innholdet og formen av en pasientjournal. 

Videre så jeg på EPJ standard som inneholder sikkerhetskrav for korrekt håndtering av 

opplysninger i elektronisk pasientjournalsystem, slik at alle aktiviteter som skjer i det 

elektroniske pasientjournalsystemet skal være i samsvar med lovverket. Pasientjournalloven § 

2 bokstav d beskriver elektronisk pasientjournalsystem som et eksempel på et 

behandlingsrettet helseregister. Elektronisk pasientjournalsystem er et generelt system for 

både helseforetak og andre virksomheter som yter helsehjelp og som benyttes for å registrere, 

søke frem, presentere, kommunisere, redigere, rette og slette opplysninger i elektroniske 

pasientjournaler. 
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Sykehusene i Norge bruker DIPS ASA som en systemleverandør for elektronisk 

pasientjournal. DIPS Arena er den nyeste generasjonen av DIPS som brukes av 

Olafiaklinikken i tillegg til DIPS Classic og som er under utvikling. DIPS har funksjonalitet 

for at tilgang til elektroniske pasientjournaler gis kun ved tjenstlig behov. Denne funksjonen 

kalles for beslutningsstyrt tilgang til pasientjournaler, og ble drøftet under kapittel 4.5. 

Tilgangsstyring er den mekanismen som skal sikre at kun autoriserte helsepersonell får 

tilgang til helseopplysninger, og må være med tjenstlig behov. Tilgangen til elektronisk 

pasientjournalsystemet skjer når helsepersonell autentiserer seg ved bruk av gyldig 

brukernavn og passord. EPJ standarden stiller krav om kontrollrapporter i det elektroniske 

pasientjournalsystemet og skal oppfylles ved bruk av tekniske tiltak. Med tekniske tiltak betyr 

det at alle aktiviteter/hendelser, herunder autorisert bruk og forsøk på uautorisert bruk av det 

elektroniske pasientjournalsystemet, skal lagres og registreres i en logg, slik at analyse av 

logg kan senere brukes som virkemiddel for å beskytte helseopplysninger fra uautorisert 

tilgang. I tillegg til tekniske tiltak, skal organisatoriske tiltak, herunder opplæring, 

bevisstgjøring og kunnskap, også benyttes som et viktig virkemiddel mot snoking.  

Generelle prinsipper og unntak er to hovedgruppekrav som lovverket fastsetter i forhold til 

styring av tilgang til opplysninger i pasientjournaler. Blant generelle prinsipper er 

helsepersonelloven §§ 39 og 40 som gir helsepersonell mulighet til å registrere i elektronisk 

pasientjournal. Unntaket til denne muligheten finner man i helsepersonelloven §§ 25 og 45 og 

pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3, hvor pasienten kan motsette seg å gi opplysninger til 

helsepersonell. 

Helt siden elektroniske pasientjournaler ble tatt i bruk i sykehusene, har kontroll av tilgangen 

til pasientjournaler fått massiv kritikk. Årsakene til kritikken, ifølge Helsetilsynet, er 

mangelfull kunnskap, holdninger og respekt, teknokratene styrer, bruk av begrensede 

ressurser fra leverandørene av systemene, lav risiko for å bli avslørt og straffet for snoking og 

manglende risikovurderinger.  

Gjennom funn fra intervjuet tyder det på at EPJ systemet til en viss grad kan hindre snoking. 

Dette fordi EPJ systemet ved Olafiaklinikken er sperret avdelingsvis, slik at kun 

helsepersonell fra Olafiaklinikken har tilgang til pasientjournaler. Hvordan EPJ systemet skal 

hindre snoking som skjer av Olafiaklinikkens helsepersonell, må finnes ut gjennom kontroll 
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av logger/ hendelsesregister. Hvor ofte benytter Olafiaklinikken seg av slike logger for å 

oppdage snoking er noe vanskelig å få svar på. 

5.2 Samlet vurdering 

I lys av den teoretiske tilnærmingen og erfaringer fra Olafiaklinikken har jeg kommet frem til 

at pasientjournalsystemet DIPS Arena som Olafiaklinikken bruker, fungerer bedre enn DIPS 

Classic EPJ-system. Selv om systemet har sine feil og mangler, er helsepersonell ved 

Olafiaklinikken fornøyd med systemet. Det er viktig å påpeke at DIPS Arena er et pågående 

prosjekt som fortsatt er i en utviklingsfase, men har bedre funksjonalitet enn dagens DIPS 

Classic. Til tross for manglene, løser DIPS Arena de fleste problemene som er knyttet til 

dagens DIPS Classic. Viktigst av alt tar DIPS Arena bedre vare på både pasientens personvern 

og sikkerhet. Men det er fortsatt uvisst om helsevesenet i hele Norge skal ta i bruk det nye 

DIPS Arena. 

Mitt inntrykk er at bevisstheten om pasienters personvern er høy. Det er to hovedårsaker til 

denne bevisstheten. Den ene og viktigste årsaken er strengere regulering og tiltak gjennom 

nye lovbestemmelser. Den andre årsaken er helsepersonellets kjennskap til at all aktivitet som 

de gjør i EPJ systemet blir loggført. Til tross for bedre personvern i DIPS Arena, er det likevel 

fortsatt mulig for helsepersonell å snoke i pasientjournaler. Noen ganger vil menneskelig 

nysgjerrighet eller omsorg for pasienten ta overhånd. Uavhengig om oppslaget er berettiget i 

tjenstlig behov eller ikke, vil det alltid være en mulighet for å snoke. 

Etter min mening er opplæring også et viktig virkemiddel mot snoking. Sykehusene må 

oppfordres til å gi oftere kurser om lovverket og opplæring av nye EPJ systemer som blir 

innført.   

Det ville vært interessant å undersøke hvor ofte sykehusene går gjennom slike logger for å 

fange opp urettmessig tilgang til helseopplysninger.  

Med et godt og sikkert EPJ system, strengere styring av tilgang, oftere kontroll av logger, 

samt nye og strengere lovbestemmelser som inneholder strengere krav om ivaretakelse av 

pasientens konfidensialitet kan snoking i pasientjournaler minimiseres. 
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Innledning 

 

Mitt navn er Dalya Ibrahim og jeg er masterstudent ved Avdeling for forvaltningsinformatikk 

ved Det juridiske fakultet, UiO. Forvaltningsinformatikk er et tverrfaglig studium som 

kombinerer jus, informatikk og samfunnsvitenskap.   

Som en del av min masteroppgave, "Vern mot snoking i pasientjournaler", ønsker jeg å 

intervjue deg som er (subjekt) ved Oslo universitetssykehus (OUS). 

Kort beskrivelse av bakgrunnen for og hensikten med intervjuet 

 

Hensikten med dette intervjuet er at jeg skal undersøke om hvordan og i hvilken grad kan 

konfidensialitet for pasientjournaler ivaretas, med vekt på bruk av logger som virkemiddel 

mot snoking. Selv om tilgang til pasientjournaler er strengt lovregulert, forekommer det en del 

urettmessig tilegnelse av pasientopplysninger, dvs. uten tjenstlig behov. Er elektronisk 

pasientjournalsystem god nok for å ivareta pasientens personvern? I hvilken grad kan 

snokeparagrafen i helselover stanse helsepersonellets nysgjerrighet for å lese journaler uten 

tjenstlig behov?  

Vi kan si at denne undersøkelsen er to delt: 

For å danne meg et bilde over hva aktivitets logging er, kommer jeg først til å stille noen åpne 

spørsmål rundt dette. Deretter skal jeg inn på det generelle rundt elektronisk 

pasientjournalsystem, snoking, rettsligbeskyttelse av opplysninger i pasientjournaler og til 

slutt tar jeg opp spørsmål rundt personvern. 

Utarbeidelse av en intervjuguide inkludert informasjon om 

anonymitet og lyd opptak 

 

Oppvarming 

Samtykke 

Jeg vil bruke båndopptaker /lydopptaker under hele intervjuet mens jeg tar notater. Du vil 

selvsagt bli anonymisert-, det vil si navnet ditt ikke blir brukt i det ferdige dokumentet.  

Jeg skal ta opp hele intervjuet, men du vil bli anonymisert-, det vil si navnet ditt blir ikke 

brukt i det ferdige dokumentet. 
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Når intervjuet er ferdig, skal det skrives et helhetlig referat av dette. Referatet blir sendt til 

deg for kommentarer og for retting ved eventuelle feilsiteringer. Når referatet er endelig klar, 

vil opptaket bli slettet for alltid. 

Hovedfase 

 

Først skal jeg stille noen generelle spørsmål om dine arbeidsoppgaver og dine erfaringer rundt 

pasientjournalsystemet ved Olafiaklinikken (OUS). Deretter stiller jeg noen åpne spørsmål om 

aktivitetslogger. 

Arbeidsoppgaver og aktivitetslogg 

1. Kan du gi en kort presentasjon av deg selv, og fortell hva dine arbeidsoppgaver består 

av? 

a. Hvor lenge har du jobbet på sykehuset? 

b. Hvilket EPJ- system bruker dere? 

c. Hvor lenge har dere anvendt dette EPJ- systemet? 

d. Hvilke brukererfaringer har du med pasientjournalsystemet på din 

arbeidsplass? 

e. I hvilken grad opplever du at EPJ- systemet er enkelt å tilpasse din kliniske 

arbeidshverdag? 

2. Kan du fortelle om hvilke rutiner dere har for pålogging til EPJ 

a. Hvordan logger helsepersonell seg inn i systemet? 

b. I hvilken grad opplever du at EPJ- systemet tar kort tid å logge seg på? 

c. Hvor ofte er dere pålagt (av systemet) å bytte passord? 

d. Hvor ofte bytter dere passordet? 

e. Hvor mange antall mislykkede påloggingsforsøk før kontoen sperres? 

3. Hvordan er den interne regulering av innlogging mot pasientjournalsystemet?  

a. Hvordan er tilgangen av brukere styrt? 

b. I hvilken grad er det regulert hvordan innloggingen skal skje 

4. Hvilke sterke/ svake sider mener du sikkerheten ved innlogging har? 

a. Svake passord 
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b. Lån av hverandres brukernavn og passord  

c. Mulighet til å logge seg inn i systemet utenfra 

5. Bruker Olafiaklinikken aktivitetslogger knyttet til bruk av pasientjournaler? Fortell 

hvordan dere bruker aktivitetslogging 

6. Kan du beskrive hvordan dette skjer? 

7. Hva er begrunnelsen for å bruke aktivitetslogger? 

8. Hva mener du er de største fordelene ved bruk av slike logger? 

9. Er det noen ulemper eller problemer ved bruk av slike logger? Hvis ja! Hvilke? 

10. Hvilke aktiviteter loggføres og hvor? 

11. Hvem har innsynsrettigheter på loggene? 

12. Hvem gir denne rettigheten? 

13. Det finnes sikkert forskjellige strategier for å følge opp logger/ kan du si noe om disse 

strategiene? 

14. Hvordan brukes loggene til å kontrollere at det ikke skjer ulovlig tilgang? 

15. Er aktivitetslogger gjenstand for diskusjoner ved Olafiaklinikken? Hvis ja! Hva går/ 

gikk diskusjonene ut på? 

16. Hva slags brukerrettigheter/ grad nivå har en legge og en sykepleie?  

 

Spørsmål om (snoking, pasientjournalsystemer, rettsligbeskyttelse 

av opplysninger i pasientjournaler) 

1. Hvordan forstår du begrepet snoking? 

2. Har du lest eller forsøkt å lese taushetsbelagte opplysninger om pasienter uten faglig 

behov? 

3. Vet du om en eller flere kollegaer som har lest taushetsbelagte opplysninger om en 

pasient uten faglig grunn? Hvis ja! Hvor ofte dette skjer?  

4. Har det vært noen saker ved Olafiaklinikken? Hvis ja! Hvor mange? 

5. Hvordan ser du på ansatte/medarbeidere som snoker? 

6. Hva slags tiltak gjør Olafiaklinikken for å forhindre / forminske snoking? 

7. Kan kontroll av logger hindre urettmessig lesing i journaler?  



 

96 

 

8. Hva slags sanksjonsmidler har Olafiaklinikken ovenfor snokere? 

9. Til hvilken grad tror du at snoking fører til mindre tillitt hos pasientene?  

10. I hvilken grad mener du at elektroniske data gjør det enklere å snoke i 

pasientjournalen(e)? 

11. Hvilken type taushetsbelagte helse- og personopplysninger har du tilgang til? 

12. Opplever du hindring på grunn av begrenset tilgang til helse- og personopplysninger? 

13. Har det skjedd misbruk av helsepersonells tilgangsrettigheter til 

pasientjournalsystemet hos dere?  

a. Lekkasje til media 

b. Informasjon brukt mot pasienten  

c. (Noen kjente saker du kan nevne?) 

14. Hva har du fått opplæring/ oppdatering i  

a. Lovverk 

b. Etiske retningslinjer vedrørende behandling av taushetsbelagte opplysninger 

c. Rutiner for datasikkerhet f.eks. passord, av/ påloggingsrutiner, utskriftsrutiner  

15. I hvilken grad tilbys dere opplæring i dette EPJ- systemet? 

16. Hvilke regler følger dere mest i forhold til elektronisk pasientjournaler? 

17. Kan intern kontroll i helsesektoren sikre at tilgangen til pasientjournaler skjer etter 

gjeldende lover? 

18. Er taushetsbelagt pasientinformasjon åpent tilgjengelig for store grupper 

helsepersonell hos dere? Dvs. Uavhengig av dem er involvert i pasientbehandlingen 

eller ikke? 

19. Kan denne tilgjengelige tilgangen bidra til snoking? 

20. Bidrar snoking til krenkelse av pasientens personvern? Hva mener du? 

21. Hvilke tiltak, mener du, må gjøres for å forhindre snoking slik at pasientens 

personvern blir ivaretatt på en bedre måte?  

a. Strengere lover? 

b. Strenger sanksjoner? 

c. Forandre pasientjournalsystemet? 

d. Automatisk varsel ved snoking? 
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22. I hvilken grad har du hatt, eller har du noen innflytelse på (innføringen, tilpassingen 

eller forbedringen) av dette EPJ- systemet? 

23. hva er din oppfatning om bruk av andres konto? I hvilken grad og på hvilken måte er 

det et problem? 

24. Opplever du utfordringer knyttet til tilgangskontroll? Hvis ja! Gi noen av 

utfordringene 

25. Finnes det mulighet for forbedring av tilgangskontroll? Hvis ja! Hvordan? 

Avslutning 

 

1. Hvordan skal jeg sende referatet av intervjuet til deg?  

2. Er det noe som ikke er blitt nevnt og blitt utelatt?   

3. Finnes det skriftlige materialer som du kan sende meg, eller anbefale meg å lese? 

 

  Da var det alt. Tusen takk for hjelpen. Intervjuet er avsluttet.  

  Ha en fortsatt fin dag. 
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Vedlegg 2 - Referat fra intervjuet - Olafiaklinikken 

02.06.2016 

(I referatet er OLK forkortelse for Olafiaklinikken) 

 har tidligere vært en del av legevakta og Oslo kommune, men nå er en del av Oslo 

Universitetssykehus (OUS).   Seksjonen er et senter for rådgivning, undersøkelse og 

behandling av seksuelt overførbare infeksjoner. Grunnen til at OKL holder til i sentrum fordi 

det er litt lettere for pasientene å komme hit. Helt OLK ble startet plassert først på Grønland, 

så Stortorvet for så nederst på Grünerløkka.  

Det aldri vært snakk om å flytte klinikken til et av sykehusene. Sykehuset er delt inn i 

forskjellige klinikker og er en del av KIT, Kirurgi, inflammasjon og transplantasjon.  Under 

der igjen er OLK på avdelingsnivå, en del av Revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer.  

OLK er egen seksjon og tilhører egentlig ingen av sykehusene, og hvis OLK hadde gjort, så 

ville det kanskje vært Rikshospitalet, fordi den største hud avdelingen er der.   

Intervjuobjektet er sykepleier og tillitsvalgt. Han har jobbet på OLK i litt over 4 år. Han driver 

stort sett med pasient kontakt. Det er 2 delt jobb, enten at man jobber i drop-inn til de som 

kommer til OLK og som vil teste seg eller folk kommer tilbake til kontroll, behandling eller 

nye prøver. Sykepleierne jobber selvstendig og sitter i sine egne kontorer og er alene med 

pasienten. Jobben går ut på mye samtaler, mye kartlegging, finne hvorfor man kommer og 

hvilke prøver man trenger å ta. Det er litt forbyggende samtaler. 

OLK bruker elektronisk pasientjournalsystemet (EPJ system) DIPS og DIPS Arena. DIPS 

heter egentlig DIPS Classic den tradisjonelle programvaren, mens det nye flaggskipet til DIPS 

er DIPS Arena. OLK fikk DIPS 16.nov. 2015.  

OLK var en av de første fikk DIPS Arena, men den hadde sine mangler. Fikk mange 

feilmeldinger, inneholdt ting som vi ikke trengte, f.eks. barnesykdommer og ytelsen var for 

sakte, men når det fungerte så var de ansatte fornøyde. Ansatte bruker DIPS Arena hele tiden 

og for å logge seg inn på DIPS, må de først logge seg inn på maskinen. Ansatte bruker samme 

brukernavn og passord for å logge seg inn på maskinen som på DIPS. Det er blitt en rutine for 

de ansatte at med en gang de forlater sitt kontor, ikke bare låser de rommet, men også 

maskinen slik at ingen får tilgang til maskinen og DIPS. Maskinen går også automatisk i låst 
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tilstand når maskinen ikke har registrert aktivitet verken på tastaturet eller musa etter en viss 

tidsperiode. 

Hver eneste ansatt har sitt eget brukernavn og passord som de må benytte seg av for å logge 

seg inn i både maskinen og DIPS. Det er selvsagt ikke vanlig å dele passord i OLK. De 

ansatte er pålagt til å bytte passord hvert 3.måned av systemet. Om man taster inn feil passord 

mer enn 3 ganger, så låses/sperres brukerkontoen av systemet. For å åpne brukerkontoen 

igjen, må man ringe brukerstøtte slik at man kan lage seg nytt passord. Når man skifter 

passord, kan den ikke være i nærheten av noen andre passord man har benyttet tidligere. 

Systemet godtar det rett og slett ikke. I tillegg er det noen kriterier som må oppfylles. Passord 

må bestå av kombinasjoner av: en storbokstav, tall og skal minst ha 7 tegn tilsammen. Det 

føles litt håpløshet pga. hyppige passord skifter og de mange passord kriterier. Ikke alltid lett 

å huske. Intervjuobjektet opplevde selv å glemme passord etter en ferie og måtte lage et nytt. 

Han ga uttrykk for at det ville vært mye bedre med fingeravtrykk. 

Det er en svakhet å ha brukernavn og passord, da muligheten for å låne bort det er til stedet. 

Det er ikke noe de trenger å gjøre. Fordi alle ansatte har egne brukernavn og passord og de 

jobber selvstendig i hvert sitt kontor. Samtidig tillater systemet ikke innlogging mot DIPS 

eller lesing av mailen utenfra, dvs. utenfor OLK nettverket. Intervjuobjektet tror at noen har 

tilgang til mail hjemmefra, men det er tilgangsstyrt fra sykehuset, så det er vel stort sett ledere 

som får tilgang. 

Regulering av innlogging mot pasientjournalsystemet er det enten kontorleder eller 

seksjonsleder som bestiller tilgang. Begge 2 er i ledergruppe her på OLK. Nå som OLK får 

sommervikarer, skal det snart bestilles brukernavn og passord til dem. Det skal helst skje i 

god tid før de begynner hos OLK.   

De som jobber på flere steder på sykehuset, og må de ha egen rolle når de jobber på OLK. 

Hvis man f.eks. jobber på skadelegevakta i tillegg, så må ha egen rolle på legevakta og så skal 

man ha egen rolle når man skal jobbe på OLK. Hvis du logger deg på med feil rolle når du 

jobber her, si at du kom på jobb kl.17 og du logger deg på legevakta, da ville du ikke ha sett 

noen ting. Ikke pasienten som her. Sånn er det ellers ikke på sykehuset. Det er mulig de har 

forskjellige roller der også. Det er sjelden sperrer mot andre avdelinger. 
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Ansatte styrer ikke noe hvordan innloggingen er regulert. Det er noe de som har lagd 

systemene som bestemmer hva som logges. Alt sammen er loggført. Det er ikke noe de 

ansatte tenker over.   Han syns, for pasientens skyld, at er det bra ting blir loggført.  

Aktivitetslogging er det noe sykehuset som har bestemt. Det er ikke noen ansatte på sykehuset 

som sitter og følger med, trodde intervjuobjektet.  Han antok at det ville gå noen varsko noe 

sted og blitt tatt i stikkprøve hvis han hadde gått inn på en pasient som han ikke hadde, og 

aldri vært på OLK, og ikke gitt time og hadde ikke gjort noe annet enn å lese journalen.  

På grunn av gamle jobben, da han jobbet på sengepost hvor det var vanlig å jobbe i team, 

fantes det mulighet til å gå inn på pasientjournalen for å se om noen andre sykepleiere hadde 

lest dokumentet som han hadde skrev.  Ikke for å vite om de har snoka, men for å vite om de 

hadde lest det. Ved å gå inn på dokumentlogg er det mulig å se hvem som har sett 

dokumentet. Det har vi her også, men bruker det ikke.  

Et annet problem som ofte møtes av andre steder (seksjoner / avdelinger) er hvis en pasient 

har dratt til legevakta med problem som da vedkommende kom til OLK og OLK har tatt noen 

prøver hvor det hadde vært fint for legevakta å ha sett hvilke prøver OLK har tatt. Dem ser 

ingenting, selv om de hadde trengt det. Hvis noen ellers er på en avdeling for så gå til en 

annen avdeling som driver med nesten det samme, da ville vært det nyttig for dem for å se hva 

de andre har gjort. OLK ser alt alle andre driver med, men ingen ser det OLK driver med. Det 

er fordi de mener det OLK jobber med er ganske sensitivt.  

90 % som kommer til OLK får negative prøvesvar. Ingen andre trenger å vite hva som ble 

resultatet. Ansatte ved OLK får da vite kanskje man er gift og har hatt sex med andre og dette 

trenger ingen andre å vite. Derfor er systemet sperret.   

Man var redd for at det skulle komme færre hvis det var så åpent og pasienter stoler på oss, 

fordi OUS er største arbeidsplass i Oslo og det går ikke utover pasientsikkerheten det OLK 

driver med. 

Det var sånn i psykiatri og somatikk at man ikke kunne se hverandres journaler. For 

eksempel, hvis en pasient var innlagt på psykiatri med mange selvmord tanker, ville ikke 

legevakta se noe. Dette fordi de hadde sperret sine journaler, men man kunne se at pasienten 

var innlagt på sykehuset men ikke i hvilken avdeling. Viktig informasjon var byttet ut med X-

er.  Slike X-er finnes ikke hos OLK. Det er ingen som finne ut om pasienten har vært hos oss. 
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Det er skjermet på avdelingsnivå og blir dytta opp til egen avdeling. Selv om OLK er en del 

av Revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, kan de heller ikke se hva OLK driver med. 

Fordi OLK er helt skjermet selv om den tilknytte samme avdeling. OLK er egen seksjon og 

bare de som jobber der og som er pålogget med OLK rolle som kan se informasjon om 

pasientene.  

Aktivitetslogger har vært gjenstand for diskusjoner ved OLK. Det finnes tilfeller hvor 

sykepleiere må søke opp personer i sine pasientregistre for å se om vedkommende har vært 

innom OLK for testing. Dette gjøres ved smittesporing. Dette kan skje hvis en pasient får 

påvist allmenfarlig sykdom, eks. Klamydia, OLK er pliktig da å drive med smitte oppsporing 

hvem du har hatt sex med og hvem du kan ha smittet. Vi har hatt diskusjoner på hva skal man 

gjøre da når pasienten oppgir navnet på personer som kan ha blitt smittet?  

Noen ganger kunne det hadde vært lettvint å søke opp navnet i systemet for å se om 

vedkommende hadde vært innom for testing i det siste og hvis man har vært og teste seg etter 

evt. man var smittet og prøven var negativt så er det ingen vits å si fra, men sånn vi gjør ikke. 

Vi sender brev ut uansett uten å søke opp pasienten. Litt på grunn av slike logger. Fordi vi vet 

egentlig ikke om de har møtes. Det er bare den ene pasienten som sier det.  Når den 

potensielle smittet pasienten ikke kommer i det hele tatt eller ikke får tak i han. Vi registrer 

ikke i journalen om at det er blitt sendt brev til vedkommende. Det er litt omdiskutert hva man 

skal gjøre. Man er pliktig til å dokumentere, tilby om helsehjelp og dette er tilbud om 

helsehjelp. Vi sykepleiere har diskutert om få det inn (dokumentert at det er blitt sendt brev til 

vedkommende) i systemet, men må først få noen jurister til å si ja dette er greit. Vi gjør det 

ikke nå.  

Når noen aldri kommer og vi prøvd mange ganger, så går vi inn i pasientjournalen for å se om 

vedkommende har kommet og tatt noen prøver. Loven skiller ikke mellom klamydia og HIV. 

Men vi gjør mere når det er snakk om HIV. Da går vi inn i pasientjournalen og gjør oppslag i 

pasientjournalen. Vi har diskutert dette og syns det er litt ubehagelig å gå inn på en 

pasientjournal på denne måten. Samtidig er det viktig. Det er eneste måten å gjøre det på. Vi 

har hatt en pasient kom hit en gang som ble påvist HIV, og vi sendte brev og ringte først men 

personen kom ikke. Vi ringte og ringte flere ganger og til slutt hadde vedkommende ingen 

telefon nummer mer. Da gikk vi inn i pasientjournalen og da fant vi ut at han hadde hatt HIV i 

mange år og han visste om det. Det kunne vi ikke vite på forhånd. Dette var før vi fikk DIPS. 
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Før var det lokalt system som ingen visste om og vi måtte ta kontakt med sykehuset og få dem 

til å sjekke opp pasienten. Noen av overlegene hadde tilgang til andre systemer på den tiden.  

Med begrepet snoking forstår intervjuobjektet som å se på opplysninger om noen som du 

egentlig ikke trenger å se på. Se på noe hvor du burde ikke ha grunn til å titte på. 

Intervjuobjektet har verken lest eller forsøkt å lese taushetsbelagte pasientopplysninger uten 

tjenstlig behov. Samtidig ga intervjuobjektet uttrykk for at noen ganger man har en pasient 

hvor man kommer over informasjon hvor man kanskje egentlig ikke vil se. Alt er tilgjengelig 

når man slår oppslag i EPJ-systemet. Et eksempel på det er når du vil bestille time, så kan 

sykepleieren se at du skal ta abort i morgen. Intervjuobjektet viker unna pasienter som enten 

er kjente eller bekjente og ber noen andre ta seg av dem. 

Intervjuobjektet kjente ikke til tilfeller hvor kollegaer kan ha "snoket" i pasientjournaler og 

heller om det har vært slike saker. Det er kanskje fordi de jobber med så veldig sensitive 

opplysninger så får man en arbeidsmoral. Det er ikke en tradisjon å gjøre det. På skolen lærer 

man ganske mye om taushetsplikt. Det har aldri vært naturlig for meg å gjøre noe sånt.  

På en annen side, ga Intervjuobjektet uttrykk for at sykepleieren som blitt tatt for gjentakene 

snoking, burde ikke jobbe mer innen sykepleier yrke. Dette skader tillitten til helsevesenet når 

slike tilfeller blir allmenkjent. På en annen side er det flere og flere som ikke har oppvokst i 

Norge og har kanskje litt dårligere tro på hvordan helsevesenet fungerer vil vegre seg å 

oppsøke helsevesenet. Mens nordmenn syns Intervjuobjektet, er litt mere naive og stoler for 

mye på personalet i helsevesenet.   

Intervjuobjektet kjente ikke til noen form for tiltak for å forhindre / forminske snoking. Han 

sa at han ville bli skuffet om en kollega hadde blitt tatt i å snoke, og dette vil i stor grad føre 

til mindre tillitt hos pasientene. 

Seksjonen de jobber på består av få ansatte og er flinke til å unngå det de kjenner. Når de ser 

hvem som er på venterommet eller på pasientlista, så er de flinke til å styre unna dem. Når 

ansatte sitter på prøvesvar, så har intervjuobjektet noen ganger klart å kvittere ut negative 

prøvesvar på folk han vet hvem er. Men han har ikke gått inn på journalen allikevel. Selv om 

han legger igjen spor på at du ikke hadde klamydia den dagen. Det er en ubevisst handling 

men noen må gjøre jobben. Det er ikke rart noen plutselig kommer inn som du vet hvem de 

er.  
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Intervjuobjektet visste ikke noe om sanksjonsmidler som benyttes av OLK mot snokere. Her 

mente han at det er viktig med opplæring. Man får samme opplæring som ellers man får på 

sykehuset når man er ny. En gang i året må ansatte faktisk ta en E-læringskurs. Det heter PIP. 

Det er et kurs som inneholder om alt. Det er ikke nyttig siden de kan alt i forhold dette her. 

Selv om han ikke kan sitere alle lovene, men han vet hva som er lov og ikke lov. Hva han kan 

gjøre og ikke gjør. Det er et kvarters kurs for oppfrisking av lovverk, etiske retningslinjer, 

rutiner for datasikkerhet. 

For å unngå for mye snoking i journalene, var OLK med i et prosjekt i fjor hvor prosjektet var 

innføringen av DIPS og gikk ut på å skjerme journalene for andre. Intervjuobjektet sier at de 

fikk skjermet journal var viktig for dem i overgangen, siden de skulle erstatte et gammelt EPJ 

system om var helt skjermet for alle andre med noe som potensielt var åpent for hele OUS. 

Ansatte ved OLK har litt forskjellige tilganger. De som f.eks. jobber på kontor kan ikke åpne 

journalen på en pasient men kun registrerer at pasienten er her.  

I planleggingsfasen før overgangen, måte da evt. Sykepleierne gi tilgang til hverandre, dvs. 

måtte det være 2 sykepleiere, hvor den ene godkjente at den andre sykepleieren skulle få 

tilgang til pasientjournalen. Dette var en krevende og ineffektivt. Det var lang prosess som 

måtte til og måtte begrunnes til personvern ansvarlig på sykehuset at hvorfor de skulle slippe 

denne prosessen, altså godkjenning av en annen sykepleier. Tilslutt ble det innvilget og de 

fikk ordnet dette for oppstart av DIPS, sier intervjuobjektet. Hvis intervjuobjektet vil, så kan 

han åpne alle journaler i systemet, men selv om man teknisk har muligheten betyr det ikke at 

man har lov til det.  

På Poliklinikk så har du tilgang når pasienten er her eller får eventuelt tilgang 7 dager før 

timeavtalen og til ca. måned etter man hatt et besøk. Hvis du går inn på journalen utenom 

denne tiden, så må du begrunne det. Det er der må det vanligvis være 2 sykepleiere for å 

komme inn. Det ville ikke fungert her.  

Jeg har ingen sjans å hente inn noen andre for å gi meg godkjenning til å gi noen en time, sier 

intervjuobjektet. Derfor har du lov til å aktivere deg selv. Men det blir garantert fulgt med for 

å ikke gå inn på folk man ikke har noe gjøre på. Det er bra at vi har disse logger.  

Intervjuobjektet mente at elektroniske data bidrar ikke til å snoke enklere i pasientjournalene. 

Fordi før så fylte pasientene som kom til OLK et papirark om hvorfor de kom til klinikken, og 
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selv om dette lå på et trygt sted, kunne de ansatte se dette. ansatte kunne se på. Papiret ble 

senere skannet inn. Sykepleierne tar alltid "neste pasient" når man jobber i drop-inn, og noen 

ganger, uten at intervjuobjektet mente det, åpnet satte han seg inn i hvorfor neste pasient kom, 

for så å oppdage at dette var noen man visste hvem var. Når han oppdaget hvem det var, så 

lukket han igjen papirmappen. Da hadde han sett allerede. Skaden hadde skjedd. Men man tok 

ikke og hentet denne pasienten, men tok neste i stedet.  

Tenk hvis man hadde en perm med journaler på alle pasienter som lå inne. Så var det bare å 

finne permen og ingen kunne finne ut hvem hadde lest pasientjournalen.  

På en annen side, men det kunne potensialt skje, at EPJ gjør det enklere for å se større 

mengder informasjon enn papirbaserte journaler og du får tilgang til andre journaler til andre 

avdelinger selv om du ikke jobber der. Men alt blir spora. Hvis det fungerer da. 

Intervjuobjektet har tilgang til alt av taushetsbelagte helse- og personopplysninger. Man ser 

mer enn man vil. Vi ser, i forhold til vi jobber her, utroskap, at man har HIV, man har kjøpt 

sex.  

Intervjuobjektet bekreftet at helsepersonell ved Olafiaklinikken ikke opplever hindring på 

grunn av begrenset tilgang til helse- og personopplysninger. Det er heller motsatt, slik at man 

ser for mye. Det hadde vært hindring hvis man ikke hadde beslutte tilgang selv. Det heter 

eksplisitt tilgangsstyring. 

Intervjuobjektet fortalte at i starten, før de fikk DIPS, så var det en kort periode hvor den 

skjermingen de hadde ikke fungerte. Det var teknisk svik. Hvis noen pasienter hadde kommet 

i den perioden for å ta blodprøver kunne andre sett prøvesvaret, men man ville ikke sett 

notatene. Fordi den registrert i OLK eget program og den fantes ikke i DIPS Classic. Da 

funksjonaliteten for prøveresultatene innlemmet i DIPS, ble prøveresultatene da lagt inn i 

DIPS.  Lekkasjen ble oppdaget av en pasient som var innom en annen avdeling på sykehuset. 

Der fikk pasienten vite av helsepersonell hva slags prøver pasienten hadde tatt hos OLK. 

Pasienten tok kontakt med oss for å finne ut hvorfor den andre avdeling hadde sett hva slags 

prøver han hadde tatt. Det var sånn de fanget opp at det teknisk ikke fungerte. Nå fungerer det 

og alt er sperret også de gamle prøvene. Dette skjedde i fjor sommer. Det er ikke store 

grupper som har tilgang til våre data, men hvis de trenger hjelp fra f.eks. Sykehuspartner til et 

eller annet, så må de få tilgang.  
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Intervjuobjektet var 2 delt i forhold til om hva slags sanksjon må iverksettes mot snokere som 

blir tatt. Den ene siden mente at det var greit å miste autorisasjonen hvis du blir tatt for 

gjentatte overtredelser. Men mente han også at det beror på hva som er årsaken til snokingen. 

Han ville skille mellom omsorg for sin mor hvor sykepleieren er inne på journalen, og en eks 

som er nysgjerrige på hva som står i journalen din. 

Avslutningsvis kom intervjuobjektet inn på hva slags innvirkninger / innflytelse har han hatt i 

innføringen, tilpasningen eller forbedringer av DIPS. Han nevnte blant annet å komme med 

argumentasjon på hvorfor sykepleiere ved OLK skulle ha beslutningstilgang selv. At hver 

enkel sykepleier kunne godkjenne tilgang til en pasientjournal uten å ha noen andre 

sykepleiers godkjenning. DIPS var lagd ut ifra det OUS hadde bestemt. I starten var OUS sa 

nei til at OLK ansatte skulle få denne rettigheten. OUS ville ikke godkjenne fordi 

argumentasjonen fra OLK var ikke godt nok siden behovene var dårlig beskrevet. Disse 

behovene er revidert og ble skrevet på nytt. OUS godkjente det til slutt.  

 

Intervjuobjektet mente også at han ikke ville hatt noen betenkeligheter med å være pasient på 

Olafiaklinikken selv i forhold til at journalen min var skjermet for resten av sykehuset, og at 

hvis det kommer pasienter som vil ta prøver anonymt har de mulighet for å ta en hiv-test helt 

anonymt. Hvis vi får pasienter som enten jobber på laboratoriene vi bruker eller har kjente 

som jobber der, så finner vi muligheter for å bestille prøver i et annet navn (selv om vi da vet 

alt).  
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Vedlegg 3 - Referat fra intervjuet - personvernrådgiver 

02.03.2016 

Intervjuobjektet begynte med å presentere seg selv og han jobber som personvernrådgiver i 

seksjon for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Han 

jobber i seksjonen ved Personvernombudet ved OUS, og enheten består av 6 personer. Et 

personvernombud og 5 personvernombud rådgivere. Videre forteller intervjuobjektet at 

enheten har mange forskjellige oppgaver.  

En av hans hovedoppgaver er å vurdere søknader som de får inn fra forskere, studenter, andre 

ansatte ved sykehuset (leger eller sykepleiere) som ønsker å sette i gang et forskningsprosjekt, 

opprette et register eller skrive masteroppgave/hovedoppgave. Felles nevneren den type 

prosjekter er behandling av personopplysninger. At de senere inngå behandling av 

personopplysninger i en eller annen del av prosjektet. Hoved vurderingen er om hvilke lovlig 

grunnlag man kan utføre det man ønsker å gjøre det på, altså hva som gir deg rett til å 

gjennomføre prosjektet / rett til å behandle personopplysninger. I de fleste tilfellene vil være 

basert på samtykke fra pasienter eller ansatte. Det er til stor grad pasienter, men ansatte kan 

også inngå i studie. De fleste forskningsprosjekter er basert på samtykke.  

Videre sier intervjuobjektet at det også finnes lovhjemler som gir grunnlag for å behandle 

personopplysninger uten å innhente skriftlig samtykke. Det er snakk om anonymiserte som 

ikke inneholder personopplysninger som blir brukt til rent virksomhets monotorering hvor 

man bruker anonymiserte opplysninger eksempelvis til å måle effekt av behandling, til å 

utarbeide statistikk over lenge pasienten er inne på sykehuset. En slags hoved skille går der å 

vurdere om man har rett å gjøre det innenfor helsepersonell loven §26, som gir rett til å 

behandle opplysninger til rene virksomhetsstyring. Det er Regionale komiteer for medisinsk 

og helsefaglig forskningsetikk (REK) som ofte er inn i bilde. De behandler søknader som går 

på helseforskning. De godkjenner prosjekter som de mener er innenfor helseforskningsloven 

sånt at forskere også kan hente godkjenning derfra. REK har også sammen med 

Helsedirektoratet anledning til å gi unntak fra taushetsplikt. De har eget lovverk som de 

forholder seg til. Dersom REK ikke godkjenner prosjektet 6  

gjør personvernombudet en vurdering av hele innholdet i prosjektet. Dersom de sier at 

prosjektet havner utenfor deres mandat, så havner det som en søknad hos personvernombudet. 
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Personvernombudet har også noe sagt dersom REK godkjenner prosjektet. For 

personvernombudet har ansvaret for internkontrollen og at prosjektet utføres i henhold til 

sykehusets retningslinjer for personvern.  

Det er den type søknader fra forskere som er en av hovedoppgavene til personvernombudet 

ved OUS.  

I forhold til pasientjournalsystem og måten helsepersonell logger seg inn, brukes det 

brukernavn og passord. Selve adgangen gis av den tekniske funksjonen ved OUS. Akkurat 

hvordan dette foregår, er det bedre å spørre en sykepleier eller en som logger seg inn i 

systemet.  

Det som gjelder internt regulering av innlogging mot pasientjournalsystem sier 

intervjuobjektet at de har et regelverk som gjelder internt på sykehuset for hvem som får 

tilgang. Det også opp til ulike delene av sykehuset for å vurdere akkurat den prosessen. 

Hovedregelen går ut på at man skal ha tjenstlig behov for tilgang til opplysninger. Altså skal 

man kunne knytte tilgangen til et behov man har i arbeidet sitt. For leger og sykepleiere er det 

ganske enkel avgrensning. Selvsagt måtte de ha tilgang, mens for andre administrative 

funksjoner så kan det være vanskeligere å skille av hvilken rolle man skal ha i 

pasientsystemet.  

Om begrunnelsen for å bruke aktivitetslogger sier intervjuobjektet at det ikke finnes mange 

andre måter å kontrollere om tilgangen på journal er gjort på riktig måte og brukt på riktig 

måte. Det begrunnet med at man som lege eller sykepleier eller en som har tilgang til journal, 

har tilgang til mye mer enn det som egentlig har behov for. En gitt lege i en gitt avdeling vil 

ha tilgang til alle avdelingene på sykehuset. Dermed så på hvilken aktivitet som har blitt utført 

for å kunne se om man har brukt det innenfor det som naturlig sitt område.  

Intervjuobjektet tror at det er vanskelig å trekke frem noen direkte fordeler ved bruk av slike 

logger, men hvis de er presise så vil de kunne gi et godt bilde av hvilke søk man har foretatt 

også om det er innenfor ens arbeidsområdet og dermed er legitime. Men han tror at det er 

enklere å trekke frem noen ulemper ved bruk av slike logger. Det er ikke alltid de loggene 

presenterer virkeligheten på en helt riktig måte. Mennesker skifter arbeid også innenfor en så 

stor arbeidsplass som et sykehus.  



 

108 

 

Dermed ligger det en utfordring i å kunne se aktivitetsloggen i forhold til de 

arbeidsoppgavene som den enkelte faktisk har.  

Intervjuobjektet er veldig forsiktig med å fortelle hvilke aktiviteter loggføres og hvor fordi 

han sier at det er en del av pågående prosjektet. Det loggføres innad sykehuset sier han men 

vil ikke gå inn på detaljert beskrivelse da det er en del av pågående prosjektet. Dette 

prosjektet blir mest sannsynlig ferdig i løpet av våren/sommeren 2015. Når dette arbeidet 

rundt prosjektet er klarlagt og presentert, vil det være lettere å få innblikk i hvilke aktiviteter 

blir loggført.  

Angående innsynsrettigheter i loggene sier intervjuobjektet at en pasient har innsynsrett i 

hvem som har hatt tilgang til journalen. Det vil kunne fremgå i journalen, altså alle som har 

tilgang til journal, kan også se hvem som har dokumentert i journalen. Intervjuobjektet mener 

at det er enklere hvis han forklarer hvordan en journal ser ut. For mange har et bilde av 

journal som en strukturert fil hvor du kan trykke deg nedover, mens det som er virkeligheten 

er at en journal ser mer ut som en rull med dokumenter hvor du har bilder, skrevende 

dokumenter, andre ting som er skannet inn og vil ligge etter hverandre. Det er ikke en struktur 

på det.  

Det er personvernombudet ved OUS som behandler de søknadene som berører innsyn i sin 

egen journallogg sier intervjuobjektet.  

Intervjuobjektet gir ikke noe svar i hvordan loggene brukes til å kontrollere at det ikke skjer 

ulovlig tilgang av nåværende journalsystemet, men heller ga en overflatisk beskrivelse av 

pågående prosjektet hvor det tas i bruk noe som heter "Mønstergjenkjenning". 

Mønstergjenkjenning er satt sammen av en del kriterier eller scenarioer for å gi hvert oppslag 

en score / poengsum og dermed vurderer om i hvilken grad dette kan være ulovlig. Man kan 

også skrive at den metoden / systemet er ikke det eneste som avgjør. Det ligger også 

vurderinger i forkant og etterkant som til syvende og sist er basert på. Man ser på hvordan 

ansatte faktisk arbeider.  

I følge intervjuobjektet har det ikke vært så mye diskusjoner om aktivitetslogger ved OUS 

enda, men det kommer nok til å komme som et resultat av dette pågående prosjektet.  
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Når temaet om snoking dukket opp, ville intervjuer vite intervjuobjektets egen mening om 

ordet "snoking". Intervjuobjektet mener at snoking er oppslaget journal som ikke kan 

begrunnes ut i fra tjenstlig behov. 8  

Intervjuobjektet vil ikke si noe om det har vært mage saker ved OUS der snoking har vært 

avdekket.  

I forhold til hva slags sanksjonsmidler har OUS ovenfor snokere sier intervjuobjektet at det 

kan være alt fra muntlig, skriftlig advarsel til avskjedigelse at man blir sagt opp.  

OUS gikk fra flere ulike journalsystem (allmenn journalsystem) i oktober/november 2014, til 

å kunne bruke et samlet journalsystem som heter DIPS. Når de gjorde gikk de gjennom 

tilganger for en del ansatt grupper slik at det gjort innstramming på hvilke tilganger ansatte 

som ikke direkte arbeider med pasienter, fikk i ettertid. Det er ikke direkte tiltak men det førte 

til at noe færre ansatte fikk tilgang til pasientopplysninger gjennom journal tilgang. 


