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Bakgrunn (1)

Om tjenesten «Pasientjournal» i Helse Nord
• Tjenesten har vært i drift siden 10.12.2015. 

• Det er bare pasienten selv eller den som opptrer på vegne av pasienten 
(under 12 og fullmakt) som får digital tilgang til journalen.

• Brukerne får automatisk tilgang til de fleste journaldokumenter når 
behandler har godkjent dokumentet. Digital tilgang til eldre dokumenter 
gis på forespørsel.

• Tilgang kan begrenses via «nekte pasientinnsyn» i EPJ (av helsepersonell) 
og fra helsenorge.no (av pasienten selv). 

• Tjenesten «Pasientjournal» gir i prinsippet ikke tilgang til noe mer eller 
annet enn før – forskjellen er raskere og enklere tilgang



Bakgrunn (2)

• Henvendelser fra flere (fylkesmennene, barneombudet, helsepersonell og 
faglige organisasjoner) angående foreldres elektroniske tilgang til sine 
barns journal. 

• Brevet fra Helsedirektoratet til landets RHF, om juridiske tema, bl.a. innsyn 
i barns journal 

 Risikovurdering i HF (NLSH, UNN, FIN), desember 2016 

• Barneavdelinger, BUP

• Trusler og bekymringer fra de tre møtene, samlet til 18 trusler som er 
risikovurdert 



Truslene gruppert i 5 tema

1. Hvem får innsyn og elektronisk tilgang
Utgangspunkt: Foreldre som ikke er fradømt foreldreansvar får tilgang til journal for 
sine barn under 12 år når de tar i bruk tjenestene under Min helse 

2. Innsyn under pågående utredning/terapi/behandling
Flere behandlere mener at det ikke er gunstig at foreldre har tilgang til journal mens det 
pågår utredning av barnet, mens barn og/eller foreldre er i terapi eller behandling.

3. Henvisninger og andre skannede dokument
Ulike typer dokumenter skannes og legges inn i journal uten at det blir vurdert om 
dokumentet bør være i journalen eller om det bør nektes innsyn i dokumentet. 

4. Nekting – når og hvordan
Helsepersonell som ikke vet hvordan de kan nekte innsyn i enkeltdokumenter, hvordan 
de kan sjekke hvilke dokumenter som er nektet innsyn i, og hvordan de kan åpne opp 
innsyn i dokumenter der dette er nektet. Helsepersonell synes også det kan være 
vanskelig å velge riktig argument for nekting av innsyn.

5. Når barnet blir over 16 år …
Når barnet blir 16 år får de «plutselig» mulighet for elektronisk innsyn i egen journal 
(hvis de har en godkjent autentiseringsløsning som f.eks. BankID).



Risikovurdering



1. Hvem får innsyn og elektronisk tilgang

1.1 En av foreldrene er fratatt daglig omsorg og leser i barnets journal hva den 
andre forelderen har sagt, og dette brukes i en konflikt. Kan skje fordi begge 
foreldre i utgangspunktet har foreldreansvar og dermed tilgang til barnets 
journal og andre tjenester på helsenorge.no. 

1.2 Barn er i fosterhjem, eller den ene forelderen har omsorg alene. Foreldre 
som ikke har hatt noe å gjøre med barnet på mange år kan se barnets journal. 
Årsaken er den samme som i trussel 1.1.

1.3 Foreldre som ikke har omsorg for barnet og ikke skal vite hvor barnet er, kan 
finne adresse eller informasjon om oppmøtested for behandling. Slik informasjon 
finnes i journaldokumenter, og fordi de også har tilgang til timeavtaler og 
henvisningsstatus på helsenorge.no.

1.4 Foreldre som er fradømt foreldreansvar, får fortsatt tilgang til barnets journal 
(og timeavtaler og henvisninger) på helsenorge. Helsenorge sjekker mot folke-
registeret, men dette er ikke alltid oppdatert mht. fradømt foreldreansvar.



2. Innsyn under pågående utredning/terapi/behandling

2.1 Pågående tilknytningsobservasjon far-barn. Barnets journal inneholder 

opplysninger om fars oppvekst (tredjepart). Mor logger seg inn og leser 

journalnotat fortløpende. Informasjon brukt i konflikt mellom foreldrene.

2.2 Foreldre påvirker barn til hva de skal si, basert på det de leser i journalen 

underveis i forløpet (f.eks. for å få en spesiell diagnose, eller for å frikjenne 

seg selv).

2.3 Arbeidshypoteser kommer foreldre i hende under utredningen. Disse bør 

ikke deles med foreldre før resultatet er klart.

2.4 Barn mister tilliten til behandler når de oppdager at det de snakker med 

behandler om, kan leses av foreldrene. F.eks. kan barnet bli redd for å fortelle 

om forhold hjemme fordi de tror/vet at det vil gå ut over dem dersom 

foreldre leser i journal det barnet forteller.



3. Henvisninger og andre skannede dokument

3.1 Henvisninger godkjennes automatisk og er straks tilgjengelig i journalen 
(Gjelder spesielt akutt-henvisning. Elektive henvisninger behandles over flere 
dager.) Henvisninger fra barnevernet, ofte med svært sensitivt innhold som 
kan omhandle pårørende, blir skannet inn og lagt i journal.

3.2 Testresultater/-rapporter og andre prøvesvar som skannes, blir elektronisk 
tilgjengelig før foreldre er informert om resultatene. 



4. Nekting – når og hvordan
4.1 Dokumenter som skulle vært nektet innsyn i, blir tilgjengelig for foreldre, f.eks. anamnese 
som lett kan inneholde utsagn om tredje-personer. Det kan skje i en travel hverdag, man 
glømmer å vurdere for hvert enkelt dokument om nekting bør gjøres. Dette er manuelle rutiner, 
da kan det skje en glipp.

4.2 Dokumenter som skulle vært nektet innsyn i, blir tilgjengelig for foreldre fordi behandler ikke 
straks oppfatter at det barnet forteller er starten på noe alvorlig.

4.3 Dokumenter som skulle vært nektet innsyn i, blir tilgjengelig for foreldre pga. manglende 
kunnskap: Helsepersonell vet ikke hvordan de kan nekte innsyn i enkeltdokumenter, hvordan de 
kan sjekke hvilke dokumenter som er nektet innsyn, hvordan de kan åpne opp innsyn i 
dokumenter. Helsepersonell synes det er vanskelig å velge riktig argument for nekting av innsyn, 
de vet ikke hvilken hjemmel de skal bruke.

4.4 Helsepersonell venter med å godkjenne dokument for å hindre umiddelbart innsyn. Årsaken 
kan være manglende kunnskap (som i trussel 4.3 over).

4.5 Foreldre eksponerer barnet ved å vise journalen til uvedkommende, f.eks. foreldre som har 
manglende dømmekraft når det gjelder barnets personvern, tar utskrift og viser til naboer eller 
andre for å få «hjelp».

4.6 Dokumenter som skulle vært gjort tilgjengelig for foreldre, er (fortsatt) nektet innsyn i. 
Årsaker kan være mangelfull opplæring av helsepersonellet, stadig nye medarbeidere, manglende 
rutiner, og at dette ikke er ansett som viktig i en travel hverdag.



5. Når barnet blir over 16 år … 

5.1 Når barnet blir 16 år, får det «plutselig» mulighet til elektronisk innsyn i 
egen journal (hvis det har en godkjent autentiseringsløsning) og kan da lese 
opplysninger som foreldre og/eller andre har gitt i tidligere år. 

5.2 Uvedkommende får innsyn i den unges (tidligere) journal. BUP sine 
pasienter over 16 år er ukritiske mht. sitt personvern.



Forslag til tiltak 
• Rutiner for å hindre at skannede dokumenter straks blir tilgjengelige i journalen. (Rutinemessig la 

mottakende (merkantilt) personell nekte innsyn i alt av henvisninger og alle dokumenter fra 
barnevern, så må helsepersonell vurdere å fjerne nekting etterpå.) – Ansvarlig: Det enkelte HF. 

• Nekting av innsyn på dokumentnivå. – Ansvarlig: det enkelte helsepersonell/behandler (ved 
godkjenning), journalansvarlig og leder (overordnet systemansvar, ved historiske dokument)

• Nekting av innsyn i hele journalen gjennom funksjonalitet i «Kritisk informasjon» i DIPS. –
Ansvarlig: det enkelte helsepersonell/behandler, journalansvarlig og leder (overordnet 
systemansvar)

• Opplæring i nektefunksjon i DIPS: Hvordan nekte, hvordan se hvilke dokument som er nektet, 
hvordan åpne etter nekting. Hvordan velge riktig begrunnelse for nekting. Vedlikeholde 
kompetanse gjennom kontinuerlig opplæring. – Ansvarlig: FSE (for selve opplæringa). Hvert enkelt 
HF/klinikk/avd. ved personalansvarlig (for å ivareta kompetanse)

• Bevisstgjøring i å vurdere i hvilke tilfeller nekting bør gjøres. – Ansvarlig: den enkelte ansatte og 
hvert enkelt HF ved nærmeste leder. 

• Lokale/regionale rutiner for hvilke tilfeller nekting bør vurderes. – Ansvarlig: HF/FSE 

• Bevisstgjøring i å vurdere om nektede dokumenter, ev. hele journaler, kan åpnes for elektronisk 
innsyn. – Ansvarlig: den enkelte ansatte og hvert enkelt HF ved nærmeste leder. 

• Lokale/regionale rutiner for når nektede dokumenter kan åpnes opp. – Ansvarlig: HF/FSE



Forslag til tiltak (forts.)

• Få utviklet en funksjon for å nekte innsyn i alle dokumenter i en gitt behandlings-
periode/omsorgsperiode, og tilsvarende funksjon for å åpne opp alle dokumenter fra 
den samme perioden. – Ansvarlig: Helse Nord (bestille), DIPS (utføre). 

• Få utviklet en beslutningsstøttefunksjon i DIPS med påminnelse «Har du vurdert nekting 
av innsyn?» Det må spesifiseres hvor finmasket dette skal være, hvilke kriterier som skal 
ligge til grunn for slik påminnelse. – Ansvarlig: Helse Nord (bestille), DIPS (utføre)

• Rutiner (og løsninger?) for behandling/lagring av tester, testresultater og testrapporter 
slik at de ikke er tilgjengelig i journal. – Ansvarlig: HF 

• Rutiner for å snakke med foreldre (og barn) om journalen og begrunne hvorfor det ev. 
nektes innsyn i dokumenter. Man bør fortelle barn om journalen, om hva som skrives 
der og at foreldre kanskje kan lese dette etterpå. – Ansvarlig: Hvert enkelt 
HF/klinikk/avd., helsepersonell og nærmeste leder for å lage gode rutiner.

• Ta opp med og forberede ungdom som fyller 16 år og er under behandling i HF, at de nå 
har mulighet til elektronisk innsyn i egen journal, og sammen med dem vurdere 
forsvarlighet av at de nå får slikt innsyn. – Ansvarlig: det enkelte helsepersonell/ 
behandler



Forslag til tiltak (forts.)

• Gjøre det tydeligere hvordan man kan reservere seg mot elektronisk innsyn i journal og andre 
elektroniske tjenester på helsenorge-plattformen. – Ansvarlig: e-helsedir/helsenorge

• Varsle den andre forelderen når en av foreldrene har reservert mot elektronisk innsyn i 
barnets journal på helsenorge-plattformen. – Ansvarlig: e-helsedir/helsenorge

• Kreve at begge foreldre må godkjenne oppheving av reservasjon på helsenorge. (Jf. at begge 
foreldre må godta at det byttes fastlege for barnet.) – Ansvarlig: e-helsedir/helsenorge

• Gjøre det mulig å reservere seg mot andre tjenester på helsenorge, spesielt Timeavtaler og 
Henvisning, uten å måtte reservere seg mot hele Min Helse. Disse tjenestene er også kilde til 
opplysninger om hvor et barn befinner seg. – Ansvarlig: e-helsedir/helsenorge

• Arbeide videre for en raskere oppdatering av folkeregisteret mht. fradømt foreldreansvar. –
Ansvarlig: e-helsedir/helsenorge

• Vurdere å bruke barnets bostedsadresse som utgangspunkt for å gi foreldre elektronisk 
tilgang til barnets journal (samme adresse for barn og foreldre). Foreldre som er fratatt daglig 
omsorg, vil da ikke få elektronisk tilgang. Ulempen er at heller ikke den andre forelderen i 
uproblematiske tilfeller med delt omsorg, får innsyn. – Ansvarlig: e-helsedir/helsenorge

• Vurdere løsninger for informasjon til unge som fyller 16 år om mulighet for elektronisk innsyn 
i egen journal (og andre tjenester på helsenorge). Ansvarlig: e-helsedir/helsenorge



Risikovurdering etter tiltak



Oppsummering
Mange trusler – men:

Nekte-funksjonalitet i DIPS gjør risikoen akseptabel for mange av truslene. 

Nekte-funksjonalitet var en forutsetning for å kunne tilby tjenesten. 

• Nekte innsyn i enkeltdokumenter

• Nekte innsyn i hele journalen

Helsepersonell må vite om og ha kunnskap om denne funksjonaliteten. 

• Bevisstgjøring og opplæring: E-læringskurset viser tydelig hvordan det 
gjøres. 

Noe må bestilles/lages:

- Nekte innsyn for en behandlingsperiode

- Påminnelse om nekting er vurdert

- Reservasjon mot (og/eller nekte innsyn i) timeavtaler og henvisningsstatus



Spørsmål og diskusjon …



Ekstra: Noen skjermbilder fra e-læringskurset



Fra e-læringskurset: Nekte innsyn i dokument (1)



Fra e-læringskurset: Nekte innsyn i dokument (2)



Fra e-læringskurset: Nekte innsyn i dokument (3)



Fra e-læringskurset: Nekte innsyn i dokument (4)



Ekstra: Flere skjermbilder fra e-læringskurset



Fra e-læringskurset: Nekte innsyn i hele journalen (1)



Fra e-læringskurset: Nekte innsyn i hele journalen (2)



Fra e-læringskurset: Nekte innsyn i hele journalen (3)



Ekstra: For de som ikke har sett/prøvd tjenesten på helsenorge.no

(Hva er denne tjenesten?)







X





Tilgangsloggen er logg over hvem som har gjort oppslag i 
pasientjournalen. Pasientene finner den på helsenorge.no.


