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Stab fag og pasientsikkerhet 

Innhold 

• Pasienters og ansattes personvern 

• Mønstergjenkjenningsprosjektet 

• Metode 

• Foreløpig analyse med to case 

 

 

 



Utfordringen 

• Tekniske tilganger må ofte være videre enn det faktiske behovet 

• Personopplysningsforskriften stiller krav om logging 

• Ny forskrift krever gjennomgang av logger jevnlig 

• 1 232 884 pasientbehandlinger i 2010 = 75 millioner 
dokumentoppslag 

• Vanskelig å beskrive hva som kjennetegner et uberettiget 
oppslag 

 

 

 

 

 

 

•   Mønstergjenkjenning 
Oppslag kan rangeres etter sannsynlighet for taushetspliktsbrudd 

 



Pasientenes personvern 

 

• Den profesjonsbestemte taushetsplikten 

– Det er forbudt å lese opplysninger man ikke har tjenstlig behov for 

 



Ansattes personvern 

• Innebærer en avveining mellom pasientens interesser på den ene 
siden og ansattes rettigheter på den andre 

• Sensitive opplysninger 



Viktige momenter i en avveining 

• Mønstergjenkjenningsprosjektet samler ikke inn flere 
opplysninger om de ansatte enn sykehuset allerede behandler 

• Teknologien gir muligheter for å sammenstille data på en annen 
måte 

• Loggene analyseres i etterkant, og målet er at bare noen få 
oppslag skal bli gjenstand for manuell granskning 
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Tidligere erfaringer med kontroll av logger 

 

• Oslo universitetssykehus HF 

 

• Akershus universitetssykehus HF 

 

• Nordmøre og Romsdal HF 
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Mønstergjenkjenning - metode 

• Hente ut og koble data 
– EPJ, PAS, personalsystem 

 

• Gjennomføre statistiske analyser  

• Vurdere resultater 

 

• Identifisere sannsynlig sniklesing 

• Følge opp mistanke mot klinikk/personal 
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En foreløpig analyse 

• Scenarier 
1. Den ansatte gjør mange oppslag mot kollegaer 

2. Den ansatte gjør oppslag mot avdelinger som er statistisk uvanlige 

3. En pasientjournal leses av svært mange ansatte 

• Case 1 
– oppslag mot 11 forskjellige kollegaer på en dag (høy på 1) 

– både ansatt og pasienter på samme avdeling (lav på 2) 

– Kontrolleres ikke 

• Case 2 
– Ansatt gjør oppslag på statistisk uvanlig avdeling (høy på 2) 

– Pasientens journal lest av svært mange ansatte (høy på 3) 

– Kontrolleres 
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Scenariobibliotek 
 

2. Antall oppslag totalt mot pasienten 



Scoring av scenariene 



Oppsummering 

• Mønstergjenkjenning består av å statistisk analysere data ved 
hjelp av scenarier 

• Analysene gir indisier på taushetspliktbrudd hvor oppslag 
rangeres etter sannsynlighet  

• Analyseresultatene må følges opp manuelt 

• Mulig taushetspliktbrudd følges opp gjennom linjen 
(klinikk/avdeling) 

• Personvernavveiningen gjøres fortløpende 

 


