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”To kulturers møte”

• Internett-kulturen: 
Tilgang til og lagring av mest mulig 
informasjon (nice to know)

• Helsevesenet: 
Tilgang til og lagring av ”minst mulig” 
informasjon (need to know)

• Er det rart det blir bråk?



Hvordan skal og kan vi ivareta behovet 
for at informasjon om en pasient er 
tilgjengelig der det trengs når det 
trengs, samtidig som pasienten har 
trygghet for at opplysninger ikke 
kommer på avveier/spres i andre 
sammenhenger enn pasienten ønsker?



Pasientenes oppfatninger?

• R. Whiddett, I. Hunter, J. Engelbrecht, J. 
Handy, Patients’ attitude towards sharing 
their health information, International 
Journal of Medical Informatics 
Volume 75, Issue 7 , July 2006, Pages 
530-541

• Hva mener pasientene om deling av 
helseopplysninger om dem?

• Hva vet pasientene om hva opplysninger 
om dem brukes til?

(200 respondenter fra 5 klinikker på NZ)

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=5066&_auth=y&_acct=C000030698&_version=1&_urlVersion=0&_userid=596705&md5=42ae45d3d4452c2331c58063ae46b139
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=5066&_auth=y&_acct=C000030698&_version=1&_urlVersion=0&_userid=596705&md5=42ae45d3d4452c2331c58063ae46b139
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235066%232006%23999249992%23623047%23FLA%23&_auth=y&view=c&_acct=C000030698&_version=1&_urlVersion=0&_userid=596705&md5=03970d6fb1f2fb27159897bbcf789241


• Funnene i samsvar med funn i UK

• Det er viktig for pasientene hvem 
mottaker av opplysningene er 

• Anonymitet ”hjelper”

• Jo mer private opplysninger, jo mindre 
ønske om spredning

• Mange ønsket å bli spurt før distribusjon

• Gjennomgående dårlig kjennskap til 
hvordan opplysninger om dem ble brukt



”Gjengangere”:

• Folk er opptatt av konfidensialitet

• Pasienter vet lite om omfanget av 

informasjonsdelingen

• Pasienter uten erfaring er mest skeptisk

• 1/3 finner opplysninger i sin journal som de 

ikke ønsker videreformidlet

• Deling av informasjon mellom helsepersonell 

internt er mest akseptert

Kilde: Anders Grimsmo: Medisinskfaglig analyse av behovet for enklere 

kommunikasjon i tilknytning til bruken av elektronisk pasientjournal, 

Trondheim, 3. september 2007  



Mitt utgangspunkt

• Det er et reelt behov for å formidle 
pasientopplysninger til samarbeidende 
personell og andre som skal (være med 
å) gi helsehjelp til en pasient

• Dette kan skje på ulike måter og med 
ulik grad av ansvar til ulike aktører

• Et viktig skille: Direkte tilgang til 
originalopplysninger i (E)PJ eller 
formidling som innebærer kopiering av 
opplysninger fra journal



Informasjonsdeling ”på tvers” 

Kommunal pleie 
og omsorg

Hjelpemiddel-
sentral

NAV

Fastlege

Apotek

Privat 

spesialist

Sykehus

Legevakt



Informasjonsdeling ”på langs”



Virkeligheten?: Informasjonsdeling ”på 

kryss og tvers”, hlspl §§ 25 og 45



Journalen

• Pasientene fikk innsynsrett i egen journal i 
1977 (HR)

• ”Legejournal ble pasientjournal i 2001”

• Det finnes i lovverket mer enn 50 unntak fra 
taushetsplikten

• Fra legens arbeidsverktøy        ?

• Pasientene må kunne ha tillit til at 
opplysninger ikke spres  

• (Når) vil pasientene begynne å holde tilbake 
”pinlige” opplysninger?

Kilde: Torunn Janbu. President DNLF, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 21, 2006; 126



Hlsregl § 13 Tilgang til helseopplysninger 

i den databehandlingsansvarliges og 

databehandlers institusjon

• Bare den databehandlingsansvarlige, 

databehandlere og den som arbeider under 

den databehandlingsansvarliges eller 

databehandlers instruksjonsmyndighet, kan 

gis tilgang til helseopplysninger. Tilgang kan 

bare gis i den grad dette er nødvendig for 

vedkommendes arbeid og i samsvar med 

gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. 



• a) …under databehandlingsansvarliges 

eller databehandlers instruksjonsmyndighet 

Ansatte eller iht. avtale ifm. prosjekter

• b) …nødvendig for vedkommendes 

arbeid…

Innebærer begrensninger mht. tilgang 

internt per i dag

• c) ...iht. gjeldende bestemmelser om 

taushetsplikt… 

Innebærer begrensninger for den som 

skal tilgjengeliggjøre opplysninger 



Bestemmelsen i hlsregl § 13 handler om  

hvem som kan gis tilgang inn i EPJ-

systemet (hvordan dele) og hvilke 

opplysninger det kan gis tilgang til

Helselovgivningen regulerer hvilke 

opplysninger som kan deles med annet 

helsepersonell når (unntak fra 

taushetsplikten) 

Ute på høring: Forbud mot ”snoking” i 

journaler



Hvem har ansvar for hva og i 

henhold til hvilket lovverk?
• Helsepersonellet har et selvstendig  

ansvar for å overholde taushetsplikten, jf. 
hlspl kap 5

– Taushetsplikten gjelder også innad i den 
enkelte virksomhet

• Den enkelte virksomhet har ansvar for å 
sikre tilstrekkelig konfidensialitet, av 
helseopplysninger, jf. hlsregl § 16

• Helseinstitusjoner skal ha forsvarlige 
journal- og informasjonssystemer, jf. sphtjl 
§ 3-2



Hvem har ansvar for hva og i 

henhold til hvilket lovverk? forts.

• Databehandlingsansvarlig har i hht. 

hlsregl § 13, jf. § 16 ansvar for

– Tilgjengelighet

– Fysiske og tekniske tilgangssperrer

– ”Informasjon og oppbygging av 

kompetanse og holdninger”

– Ev. organisatoriske tiltak

(Ot.prp. nr. 5 (1999-2000), s. 192-93)



Hvis hlsregl § 13 ikke fantes…

• ”Barrieren” rundt virksomheten fjernes

• ”Alle” kan i prinsippet få tilgang til EPJ-

systemene

– når det er nødvendig for å yte forsvarlig 

helsehjelp

– og innenfor rammene av taushetsplikten



Helselovgivningen legger opp til:

• Den som gjør pasientopplysninger 
tilgjengelige, har bare hjemmel til å gi ut 
det som er nødvendig for at mottaker 
skal kunne yte forsvarlig helsehjelp

• Den som tilegner seg pasient-
informasjon, har bare hjemmel til å 
tilegne seg det som er nødvendig for å 
yte forsvarlig helsehjelp



Nye tider, nye muligheter, nye tiltak

• En ny tidsepoke

• Ikke tradisjoner for tilgang til journaler på 

tvers av virksomheter

• EPJ åpner for en helt annen bruk av 

journaler i pasientbehandlingen

– På hvilken måte vil EPJ med sine 

muligheter for kommunikasjon og innsyn 

påvirke klinisk praksis på sikt? (EPJ som 

verktøy i produksjonen av bedre helse-

tjenester)



Til ettertanke fra Helge Veum i DT 

(”omtrentlig” gjengitt)

• Erfaringen fra tilsyn er at tilgangs-
styringen ikke fungerer eller fungerer 
dårlig internt i sykehusene. Det er 
åpenbart store, sikkerhetsmessige 
utfordringer forbundet med å slippe 
ansatte i andre virksomheter inn i disse 
systemene.

(2007)



En fremtidsvy fra en for enkelte 

velkjent, men anonym, kilde i DT:

”Dagens tilgangskontrollsystemer er for 
dårlige til at man oppnår tilstrekkelig sikkerhet 
ved å gi tilgang inn i andres journalsystemer. 
Når HER (Helsetjeneste-enhetsregisteret) og 
PKI-løsninger kommer, sammen med bedre 
tilgangskontrolløsninger i journalsystemene, 
vil situasjonen kunne bli annerledes. I tillegg 
skal man dokumentere hva man har gjort og 
hvilke opplysninger man har hatt som 
grunnlag for beslutninger man har tatt.”

(2005)



Hva nå?

• Nye trusler, nye muligheter, nye 
risikovurderinger

• Vekt på det totale bildet

– Planlegging av tiltak krever eksakte 
kunnskaper om hva behovet er og hva 
målsettingen skal være

– Tiltak må ses i sammenheng

– Tiltak må utarbeides i samarbeid

– Tiltak må være sammensatt



Eks. ulike tiltak:

Aktører Tiltak

Pasienten Tilsendte ”logger” (når 

ikke innlagt?) 

Kolleger Tidligere oppslag synlig 

(siste 20?)

Den enkelte 

helsearbeider

Taushetsplikten og faglig 

standard/etikk

Arbeidsgiver Tilgangskontrollsystem

Sjekk logger

Internkontrollsystemer

Interne retningslinjer

Intern kulturbygging



Nasjonale tiltak?

• Nasjonale pålegg for ”organisering” av journal

– Modulbasert?

– Kjernejournal?

– Ulike soner?

– Pasientbåret informasjon/egenjournal?

• Krever kundene nye versjoner i samsvar med 

nasjonale standarder? 

– Hvem finansierer det?


