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Oppsummering
Etter flere henvendelser ble det bestemt å gjennomføre en egen risikovurdering av foreldres
elektroniske innsyn i barns journal. Brevet fra direktoratene til RHF-ene var et viktig grunnlag for
risikovurderingen [10].
Risikovurderingen ble gjennomført i perioden november-desember 2016. Det ble gjennomført separate
møter ved tre av de fire helseforetakene i Helse Nord, med deltakere fra barneavdelinger/BUP:
Nordlandssykehuset 28. november, UNN 5. desember og Finnmarkssykehuset 7. desember.

Hovedkonklusjoner
Hovedfokus for risikovurderingen var bekymringer omkring foreldres innsyn i journalen til sine barn
under 12 år. Det ble identifisert 18 mulige trusler basert på innspillene fra de tre møtene. Disse er
presentert i trusseltabellen i vedlegg A. De 18 truslene grupperer seg i fem hovedtema:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvem får innsyn og elektronisk tilgang
Innsyn under pågående utredning/terapi/behandling
Henvisninger og andre skannede dokument
Nekting – når og hvordan
Når barnet blir over 16 år …

Analysen i kapittel 4 viser at svært mange av truslene har uakseptabel risiko dersom det ikke gjennomføres tiltak. Forslag til tiltak for de fem hovedtemaene er diskutert i kapittel 5. Tiltakene er videre
presentert i tiltakstabellen i vedlegg B, der tiltakene er gruppert i tre kategorier:
a. Tiltak som det finnes funksjonalitet for i DIPS og/eller i tjenesten
b. Tiltak der det må utarbeides ny funksjonalitet og/eller lages rutiner
c. Tiltak på helsenorge-siden (som hører inn under Direktoratet for e-helse)
Som presisert i brevet fra direktoratene til RHF-ene, er det virksomhetene og helsepersonellet der som i
hvert enkelt tilfelle må vurdere om det er forsvarlig å gi foreldrene muligheten for elektronisk innsyn i
sitt barns journal. Dette var en viktig forutsetning for tjenesten. Hvis innsyn via helsenorge.no vurderes
som uforsvarlig, må helsepersonell nekte innsyn i dokumentet. Nekting gjøres når dokumentet skrives
og godkjennes, og det kan også gjøres i ettertid. Dette forutsetter at helsepersonellet kjenner til
mulighet for nekting, har fått opplæring og kan bruke den, og at de er bevisst på å vurdere om slikt
innsyn bør nektes.
Det vises for øvrig til konklusjoner i kapittel 6.
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1 Innledning
Denne risikovurderingen er i utgangspunktet begrenset til å omfatte foreldres elektroniske innsyn i
journalen til egne barn under 12 år. Mange av problemstillingene vil imidlertid være generelle for
tjenesten innsyn i pasientjournal.
Foreldrenes rett til innsyn er ikke endret i og med denne tjenesten. Det nye er at tilgjengeligheta er blitt
mye lettere; tilgangen gis umiddelbart når et dokument er godkjent i DIPS.
I et brev fra Helsedirektoratet til landets RHF1 er det et eget avsnitt om «foreldres rett til innsyn i
barnets journal og hensynet til barnets beste». Her presiseres det at selv om utgangspunktet er at
foreldre har rett til innsyn i barnets journal som en del av foreldreansvaret, er det likevel særlige hensyn
som må tas når det åpnes for en elektronisk innsynstjeneste for foreldre:


For det første er det kun «foreldre eller andre med foreldreansvaret» som har rett til innsyn.
Virksomheten må sikre at de som gis innsyn faktisk har rett til innsyn. Dette er en aktuell
problemstilling der for eksempel en eller begge foreldrene har blitt fratatt foreldreansvaret.



Det er i tillegg viktig at helsetjenesten ivaretar barnets interesser og ser hen til barnets beste når
de vurderer hvilke journalnotater som skal gjøres tilgjengelig for foreldrene i en elektronisk
innsynstjeneste. Dette er vurderinger med grunnlag i FNs barnekonvensjon.

Fokus for denne risikovurderingen er barnets beste. Barnet er objektet, og vi vurderer risiko som barnet
kan utsettes for, ikke trusler mot foreldre, omsorgspersoner eller helsepersonell.

1.1 Bakgrunn
Det ble bestemt å gjennomføre en egen ROS for foreldres elektroniske innsyn i barns journal etter flere
henvendelser, bl.a. fra fylkeslegene i region nord, NFBUP2 og Barneombudet. Brevet fra direktoratene til
RHF-ene var et viktig grunnlag for dette.
I prosjektet er disse problemstillingene tidligere tatt opp ved mange anledninger:


Åpne informasjonsmøter for ansatte i HF-ene



Møter på avdelinger i alle HF / VK-møter på forespørsel



Møte med Psykisk helse og rusklinikk ved Nordlandssykehuset 29.04.2015



Fagseminar BUP i Helgelandssykehuset, 26.11.2015



Møte i Helse Nord RHFs fagråd for psykisk helse barn og unge (21.09.2015)



Informasjon på HF-enes intranett, publisert 09.12.2015



Møte med Barneombudet

1.2 Metode og gjennomføring
Vi bruker en metodikk for risikovurdering basert på ISOs standard for risikohåndtering, ISO 27005 [1].
Metodikken er bl.a. oversiktlig beskrevet i et NST-faktaark [2]. ISO-standarden beskriver risikoanalyseprosessen i fem steg:
1. Identifisere kontekst: Beskrive hva som skal analyseres og hvilke rammebetingelser som gjelder og
hvilke verdier som skal beskyttes.
1

«Brev til landets RHF om juridiske vurderingstemaer knyttet til elektroniske innsynstjenester i pasientjournal», 15.09.2016, fra
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse (ref. 16/28947-1).
2 Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
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2. Kartlegge risiko: Identifisere hvilke uønskede hendelser som muligens kan inntreffe, dvs. identifisere
mulige trusler og sårbarheter.
3. Analysere risiko: Vurdere konsekvens for hver enkelt trussel og sannsynligheten for at disse skal
inntreffe. Beregne risikonivå for hver trussel, som en kombinasjon av trusselens konsekvens og
sannsynlighet.
4. Evaluere risiko: Sammenligne beregnet risikonivå med akseptabelt nivå for risiko – dvs. vurdere om
risikoen er akseptabel eller ikke.
5. Håndtere risiko: foreslå risikoreduserende tiltak og planer for gjennomføring av tiltak.

Risikovurderingen ble gjennomført i perioden november-desember 2016. Det ble gjennomført separate
møter for de enkelte helseforetakene3 i Helse Nord:
NLSH, Bodø – 28. november 2016
Følgende personer deltok i risikovurderingen:
Fra klinikkene, Nordlandssykehuset (NLSH)





Heidi Åsheim Stordahl, Avdelingsoverlege, BUPA, NLSH
Kristin Alise Jakobsen, konst. overlege, akuttenhet ungdom, BUP, NLSH
Ida Kaspersen, lege, Barneavdelingen, NLSH
Tarald Sæstad, klinisk pedagog, seksjonsleder BUP, NLSH

Fra prosjektet





Trine Kaspersen, innføringsansvarlig NLSH
Tove Sørensen, prosjektleder UNN/Helse Nord
Anne May Knudsen, kommunikasjonsrådgiver, Helse Nord RHF
Eva Henriksen, sikkerhetsrådgiver UNN – ledet risikovurderingen

UNN, Tromsø – 5. desember 2016
Følgende personer deltok i risikovurderingen:
Fra klinikkene, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)





Nina Bergmo, kontorleder BUPA
Lene Danielsen, seksjonsleder BUPA
Elisabeth Warvik, klinikkrådgiver, BUK
Per Ivar Kåresen, avdelingsoverlege, avdelingsleder Barne- og ungdomsavdelingen

Fra prosjektet





Åse-Merete Pedersen, innføringsansvarlig UNN
Per Bruvoll, personvernombud, UNN
Tove Sørensen, prosjektleder UNN/Helse Nord
Eva Henriksen, sikkerhetsrådgiver UNN – ledet risikovurderingen

3

HSYK skulle delta sammen med NLSH i Bodø, men dette lot seg ikke gjøre, delvis pga. tekniske problemer med VK-oppkopling,
delvis pga. sykdomsforfall.
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FIN, Alta – 7. desember 2016
Følgende personer deltok i risikovurderingen:
Fra klinikkene, Finnmarkssykehuset (FIN)





Pal Valter Ivan, avdelingsoverlege, Barneavdelingen, Hammerfest
Siv Anita Carlsen, enhetsleder BUP Kirkenes
Hanne Karin Vang, enhetsleder VPP Alta (BUP Alta fra 1.2.2017)
Ann-Karin Furskognes, SANKS

Fra prosjektet





Tove Merethe Johnsen, EPJ-konsulent FIN
Elisabeth Joks, innføringsansvarlig FIN
Tove Sørensen, prosjektleder UNN/Helse Nord
Eva Henriksen, sikkerhetsrådgiver UNN – ledet risikovurderingen

Notater og trusseltabeller fra hvert av disse møtene er bearbeidet til én felles overordnet trusseltabell
med de viktigste typer problemstillinger, se Vedlegg A.
Rapporten er ellers oppbygd på følgende måte:
-

Innledningskapitlet (1) begrunner hvorfor det var behov for en egen risikovurdering av dette,
forteller hva som er gjort mht. denne problemstillingen i løpet av prosjektet, og oppsummerer
gjennomføring av denne ROS.

-

Kap. 2 utdyper hva dette er (avgrensning), hvordan innsyn er foretatt til nå, hvilke juridiske
regler som gjelder og hvilke verktøy som finnes for å følge reglene.

-

Kap. 3 definerer kvalitative verdier for sannsynlighet, konsekvens og risiko.

-

Kap. 4 analyserer de identifiserte truslene

-

Mulig tiltak omtales i kap. 5 og i konklusjonen i kap. 6. Vedlegg B inneholder en tiltakstabell.

2 Avgrensning. Identifisering av kontekst
Utgangspunktet for risikovurderingen er foreldres mulighet for elektronisk innsyn i journalen til egne
barn under 12 år. Fokus for risikovurderingen er barnets beste. Barnet er objektet, og vi vurderer risiko
som barnet kan utsettes for, ikke trusler mot foreldre, omsorgspersoner eller helsepersonell.
Alle foreldre som ikke er fradømt foreldreansvar får normalt sett tilgang til journal for sine barn under
12 år når de tar i bruk tjenestene under Min helse på helsenorge.no. I praksis er dette omtrent alle
foreldre, det er ikke så mange som virkelig er fradømt foreldreansvaret. De får også tilgang til andre
tjenester under Min helse, bl.a. timeavtaler og henvisningsstatus.
Helsenorge sjekker mot folkeregisteret, men dette er ikke alltid oppdatert mht. fradømt foreldreansvar.
Slik oppdatering kan i beste fall ta litt tid. Direktoratet er klar over problemet med sein oppdatering og
jobber med å få til raskere og bedre rutiner4.
Det er i dag ingen ordning for at andre som representerer barnet, f.eks. Barnevernet, fosterforeldre eller
andre som har daglig omsorg for barnet, kan få elektronisk tilgang til barnets journal.

4

Informasjon i e-post til prosjektet fra Francis Augusto Medeiros i Direktoratet for e-helse, 16.12.2016
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2.1 Dagens praksis ved forespørsel om «manuelt» innsyn
Foreldrenes rett til innsyn er ikke endret i og med denne tjenesten. Det nye er at tilgjengeligheta er blitt
mye lettere; tilgangen gis umiddelbart når et dokument er godkjent i DIPS dersom det ikke er nektet
innsyn i dokumentet eller i hele journalen.
Tidligere har innsyn i journal vært ensbetydende med utlevering av kopi på papir eller på CD. Dette har
oftest skjedd etter gjennomgang gjort av ansatte i helseforetaket (journalarkivet, journalansvarlig eller
annet helsepersonell). Det har ikke vært noen utbredt bruk av nekting av innsyn i enkeltdokumenter,
vurderingen har vært gjort ved eventuell utlevering.
I Nordlandssykehuset opplyser helsepersonell i BUP at dersom foreldre ber om kopi/innsyn, vil fagpersoner (ansvarlig behandler eller nærmeste leder) gå gjennom journal før den leveres ut. Ofte tar de
en samtale med pasienten eller, i dette tilfelle, barnets foreldre og forklarer at her er det ting som må
holdes skjult (foreløpig). Noen sier «du har rett til å se alt, men jeg ønsker ikke at du leser det og det for
da bryter behandler taushetsplikten». Enkeltdokument som er nektet innsyn i for flere år siden, kan gis
ut når de etterspørres. Da vurderes nektingen på nytt, og dette blir enklere dersom behandler har
begrunnet nektingen.
I Barne- og ungdomsklinikken (BUK) i UNN (og innen psykisk helse) er det slik at spørsmål om utlevering/
innsyn/kopi av journal kommer til avdeling eller klinikk, ikke til journalarkivet. Utlevering må vurderes av
fagpersonell, behandlere. Journalarkivet sender ikke ut journalopplysninger for disse klinikkene/
avdelingene, alle forespørsler går til avdelingen. I UNN er det sjeldent noen blir nektet slikt innsyn, men
det er også sjeldent at noen etterspør opplysninger mens de er til behandling, det blir ofte etterspurt
etter behandlingsslutt.

2.2 Juridiske føringer
Pasienter har rett til innsyn i egen journal, men kan under visse omstendigheter nektes innsyn, jf.
pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) [8] § 5-1:


«Pasienten og brukeren har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt
forespørsel rett til kopi. Pasienten og brukeren har etter forespørsel rett til en enkel og
kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.



Pasienten og brukeren kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er
påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller
brukeren selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende
nær.»

Pasientjournalloven § 18 Informasjon og innsyn:


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.

Barn under 12 år har ikke selvstendig innsynsrett i journal, men skal ha informasjon tilpasset sitt
alderstrinn. Foreldrene vil som hovedregel ha rett på innsyn i journalen til barn under 12 år.
Barn under 12 år er ikke uttrykkelig nevnt i pasientrettighetsloven. Gode grunner kan i enkelte tilfeller
tale for at foreldre til barn under 12 år ikke skal få innsyn i barnets journal5. Barn og foreldre kan ha
motstridende interesser i enkelte tilfeller. Plikten for helsepersonell til å ivareta barnets interesser kan
tilsi at foreldre ikke gis tilgang til alle journalopplysninger. «Journalopplysninger vil kunne holdes tilbake

5

Brev av 19. oktober 2001 fra Sosial- og helsedepartementet (Fotnote 116 i rundskriv IS-8/2015, s. 98)
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dersom det er overveiende sannsynlig at for eksempel overgrep har forekommet, og det er en reell fare
for at den ene eller begge foreldres innsyn i journalen vil føre til at barnet påføres ytterligere skade.»6
Når helsepersonellet mener at barn og foreldre har motstridende interesser, kan det være aktuelt å
begrense foreldrenes innsynsrett med begrunnelse i unntakene i pbrl § 5-1 andre ledd. Det kan være
nødvendig med begrensninger, både for å hindre «fare for liv eller helse» eller fordi innsyn er «klart
utilrådelig» av hensyn til pasientens nærstående. Helse- og omsorgsdepartementet har antatt at det kan
være situasjoner forbundet med mistanke om mishandling av barn, som kan tilsi begrensninger i
foreldrenes innsyn for en kortere eller lengre periode.
For ytterligere juridiske vurderinger, se [11].
Også i brevet fra Helsedirektoratet til landets RHF7 er det et eget avsnitt om «foreldres rett til innsyn i
barnets journal og hensynet til barnets beste». Her presiseres det at selv om utgangspunktet er at
foreldre har rett til innsyn i barnets journal som en del av foreldreansvaret, må helsetjenesten ivareta
barnets interesser og se hen til barnets beste når de vurderer hvilke journalnotater som skal gjøres
tilgjengelig for foreldrene i en elektronisk innsynstjeneste.

2.3 Helsearbeiders verktøy i DIPS
Foreldrenes mulighet til innsyn i journaldokumenter er blitt mye enklere og tilgang kan være mulig
umiddelbart når et dokument er godkjent i DIPS. Det er imidlertid flere muligheter for helsepersonell å
nekte foreldrene slikt innsyn. Dette har vært en viktig premiss for tjenesten er at alle kjenner til dette og
er godt kjent med åpenhetskultur i Norge og i regionen.



Det kan nektes innsyn i enkeltdokumenter i DIPS når de godkjennes eller i ettertid
Det kan nektes innsyn i hele journalen gjennom funksjonalitet under «Kritisk informasjon» i DIPS

Dette er godt beskrevet i e-læringskurset om innsyn i journal, der de følgende skjermbildene er hentet
fra. Som vist i kurset, skal det angis en grunn for å nekte innsyn.
Nekting av innsyn i enkeltdokumenter:

Figur 1: Nekte innsyn i journaldokument (1)

6

Rundskriv IS-8/2015 Lov om pasientrettigheter, merknad til § 5-1, s. 98
«Brev til landets RHF om juridiske vurderingstemaer knyttet til elektroniske innsynstjenester i pasientjournal», 15.09.2016, fra
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse (ref. 16/28947-1), [10].
7
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Figur 2: Nekte innsyn i journaldokument (2)

Figur 3: Nekte innsyn i journaldokument (3)

Figur 4: Nekte innsyn i journaldokument (4)
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Nekting av innsyn i hele journalen:

Figur 5: Nekte innsyn i hele journalen (1)

Figur 6: Nekte innsyn i hele journalen (2)

Figur 7: Nekte innsyn i hele journalen (3)
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2.4 Implementerte sikkerhetstiltak på helsenorge.no
Følgende relevante tiltak (med enkelte mangler og svakheter) er implementert på helsenorge.no:
1. Innlogging på sikkerhetsnivå 4 via ID-porten for å få tilgang til Min Helse (personlige helsetjenester)
2. Foreldres rett til tilgang sjekkes mot foreldreansvar i folkeregisteret, men dette er ikke alltid
oppdatert mht. fradømt foreldreansvar.
3. Eksplisitt «samtykke» for å ta i bruk tjenesten Pasientjournal
4. Reservasjonsmulighet for tjenesten Pasientjournal. Reservasjonsmuligheter for andre tjenester
betyr i dag å reservere seg mot alle tjenester under Min helse på helsenorge.no.
5. Manuell prosedyre for å oppheve reservasjon.
Innbygger kan reservere seg mot elektronisk innsyn i journal, og foreldre kan reservere mot slikt innsyn i
barnets journal. Det er imidlertid ikke enkelt å finne informasjon på helsenorge.no om at man kan
reservere seg og hvordan det gjøres. Dersom én av foreldrene reserverer mot innsyn i barnets journal,
vil ikke den andre forelderen få noen melding om dette. Likeledes vil ikke den andre forelderen får noen
melding om at reservasjon er trukket tilbake, dersom det blir gjort av den ene forelderen.
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3 Definisjon av sannsynlighet, konsekvens og risikonivå
Vi benytter kvalitative verdier for sannsynlighets-, konsekvens- og risikonivå. Vi har valgt å bruke fem
nivå for sannsynlighet og fire for konsekvens. Definisjon av verdier for de ulike nivåene er vist i
henholdsvis Tabell 1 (sannsynlighet) og Tabell 2 (konsekvens).

3.1 Sannsynlighet
De ulike nivåene for sannsynlighet beskrives ut fra:



Hvor ofte en hendelse kan forventes å inntreffe (frekvens), dvs. for hvor mange pasienter dette
kan inntreffe.
Om det finnes sikkerhetstiltak og om de fungerer etter hensikten. Sikkerhetstiltak i dette tilfelle
kan være rutiner, opplæring, bevisstgjøring, eller sikkerhetstiltak som er innebygd i tjenesten
eller er mulig utfra tjenestens funksjonalitet.

For hver trussel eller uønska hendelse velges den mest passende kolonnen eller den som er enklest å
bruke for å sette en verdi for sannsynlighet for denne trusselen, eller en kombinasjon av disse.
Tabell 1 Definisjon av sannsynlighetsnivå
Sannsynlighet
Svært stor

Stor

Moderat

Frekvens

Sikkerhetstiltak

Svært ofte. Inntreffer oftere enn
hver 10. pasient, eller i mer enn 10 Sikkerhetstiltak eller rutiner er ikke etablert.
% av tilfellene.
Ganske ofte. Inntreffer mellom 1
% og 10 % av tilfellene, oftere enn
hver 100. pasient.

Generelle sikkerhetstiltak eller rutiner
finnes, men er ikke alltid oppdatert, eller de
fungerer ikke alltid etter hensikten, eller
helsepersonell kjenner ikke til dem

Det kan skje. Inntreffer mellom 0,1
Generelle sikkerhetstiltak eller rutiner er
% og 1 % av tilfellene, oftere enn
implementert og fungerer etter hensikten.
hver 1000. pasient.

Liten

Sjelden. Inntreffer mellom 0,1 %
og 0,01 % av tilfellene, oftere enn
hver 10.000. pasient.

Spesielle sikkerhetstiltak og rutiner er
implementert og fungerer etter hensikten.

Svært liten

Svært sjelden. Inntreffer sjeldnere
0,01 % av tilfellene, sjeldnere enn
hver 10.000. pasient.

Alle sikkerhetstiltak og rutiner er
implementert og fungerer etter hensikten.

3.2 Konsekvens
Nivåene for konsekvens beskrives i form av konsekvens for pasienten og/eller konsekvens for tjenesten
og tjenestetilbyder. I denne risikovurderingen er det først og fremst pasienten, dvs. barnet, vi har fokus
på. Tjenestetilbydere er helseforetakene i Helse Nord.
For hver trussel velges den mest passende beskrivelsen for å sette et konsekvensnivå for trusselen, fra
en av kolonnene eller fra flere.
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Tabell 2 Definisjon av konsekvensnivå
Konsekvens

Katastrofal

Alvorlig

Moderat

Liten

… for kvalitet på
behandling

Liv og helse

Ødeleggende virkning
på tillit og respekt

Nødvendig
helsehjelp kan ikke
igangsettes eller må
avbrytes for godt

Fare for barnets liv,
eller alvorlig og
varig tap av helse
og livskvalitet

Opplysninger om
direkte
identifiserbare
tredjepersoner.

Lovbrudd.
Bøtestraff/
foretaksstraff (bot)

Alvorlig tap av
anseelse. Langvarig
virkning på tillit og
respekt

Påbegynt helsehjelp
må avbrytes for en
periode eller flyttes
til et annet sted

Varig tap helse og
livskvalitet

Opplysninger kan
spores tilbake til
tredjeperson.

Mindre alvorlig
lovbrudd, f.eks. …

Tap av anseelse.
Virkning på tillit og
respekt.

Helsehjelp med utilstrekkelig kvalitet

Tap av helse
og/eller livskvalitet
for en kortere
periode

Opplysninger fra
tredjeperson, men
ikke direkte
identifiserbar

Mindre lovbrudd/
forseelse. Advarsel/
pålegg (som første
reaksjon).

Kortvarig tap av
anseelse. Kortvarig
virkning på tillit og
respekt

Kortvarig hinder for
utøvelse av
helsehjelp.

Ikke tap av helse
eller livskvalitet for
barnet.

Ingen opplysninger
som viser tilbake til
tredjeperson.

… for helseforetak og behandlere
Lovregulering

Anseelse, rykte, tillit

Alvorlig lovbrudd,
fengselsstraff/
foretaksstraff.
Tap av rett til å utøve
virksomhet

… for pasienten
Komparentopplysninger

3.3 Akseptkriterier
Vi benytter akseptkriterier for å definere hva som er akseptabelt risikonivå for tjenesten. Vi kan ikke
forvente å oppnå en risikofri tjeneste, og må derfor definere hvilket nivå vi anser som akseptabelt for
denne tjenesten.
Følgende akseptkriterier foreslås med hensyn til foreldres innsyn i barns journal:
Det er ikke akseptabelt at …
1. sannsynligheta er større enn liten for at foreldre som ikke har rett til innsyn i barnets journal, får
elektronisk tilgang til journalen
2. sannsynligheta er større enn liten for at foreldre får elektronisk tilgang til dokumenter de ikke
burde ha innsyn i
3. sannsynligheta er større enn liten for at foreldre får innsyn i barnets journal på et tidspunkt der
de ikke burde hatt innsyn
4. sannsynligheta er større enn moderat for at foreldre som har rett til innsyn i sitt barns journal,
ikke får det

3.4 Risikonivå
Vi har valgt å bruke tre ulike nivå for risiko: Lav, Middels og Høy. Våre definisjoner av risikonivå
presenteres i Tabell 3.
Risiko for hver trussel er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens, illustrert som
kombinasjonen av disse i ei to-dimensjonal matrise (Tabell 4). Fargeleggingen av matrisa viser de ulike
risikonivåene. Det er vedtatt at trusler med Høy risiko er uakseptable. For alle disse truslene må det
iverksettes tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. For trusler med Middels risikonivå må det
vurderes for hver trussel om den kan aksepteres eller om det må iverksettes tiltak for å redusere
risikoen.
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Tabell 3 Definisjon av risikonivå

Risikonivå:
Lav

Trusler som har dette risikonivået aksepteres, men det bør rutinemessig vurderes om
truslene endrer karakter og/eller bør følges nærmere opp.
Åpenbare risikoreduserende tiltak bør vurderes.

Middels

Trusler som har dette risikonivået kan være akseptable, men hver trussel må vurderes
spesielt. Utviklingen av risikoen må overvåkes nøye og det må vurderes om
risikoreduserende tiltak enkelt kan iverksettes.

Høy

Ikke akseptabel risiko. Risikoreduserende tiltak må iverksettes før tjenesten kan
benyttes videre.

Tabell 4 Risikomatrise som viser risikonivåene som kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens
Konsekvens:

Liten

Moderat

Alvorlig

Katastrofal

Svært liten

Lav

Lav

Lav

Middels

Liten

Lav

Lav

Middels

Høy

Moderat

Lav

Middels

Høy

Høy

Stor

Lav

Middels

Høy

Høy

Svært stor

Middels

Høy

Høy

Høy

Sannsynlighet:
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4 Trusselidentifisering og risikovurdering
Trusseltabellen i Vedlegg A oppsummerer det som kom fram i de tre ROS-møtene (se avsnitt 1.2).
Mange av hendelsene og bekymringene som ble identifisert i disse møtene, dreide seg omkring de
samme temaene. Dette er blitt oppsummert i totalt 18 trusler innenfor 5 hovedtema. Truslene er
analysert med hensyn til sannsynlighet for at de inntreffer og konsekvens dersom de inntreffer, gitt
kvalitative verdier i henhold til definisjonene i Tabell 1 og Tabell 2.
Hver trussel har fått en unik identifikator på formen x.y, der det første sifferet, x, angir ett av de 5
hovedtemaene, og det andre sifferet, y, er et løpenummer innenfor hver kategori.
Risikonivået for den enkelte trussel er beregnet i henhold til risikomatrisa i Tabell 4, som kombinasjonen
av konsekvens- og sannsynlighetsverdi for trusselen. Den unike identifikatoren for den enkelte trussel er
skrevet inn i den korresponderende cella i matrisa.
Tabell 5: Risikonivå – uten bruk av tiltak
Konsekvens:

Liten

Moderat

Alvorlig

2.2

1.4
2.1

Katastrofal

Sannsynlighet:
Svært liten
Liten
Moderat

2.3

1.1, 1.2
4.5
5.2

4.1, 4.2

Stor

4.4, 4.6

3.2
5.1

1.3
2.4

4.3

3.1

Svært stor

De uønska eller utilsikta hendelsene som er identifisert i trusseltabellen i Vedlegg A, er oppsummert i
fem hovedtema, som delvis overlapper hverandre. Disse fem hovedtemaene diskuteres i de følgende
avsnittene, med scenarier/eksempler som er framkommet i ROS-møtene.

4.1 Hvem får innsyn og elektronisk tilgang
Følgende trusler er tatt med under tema 1 i trusseltabellen i vedlegg A:
1.1 En av foreldrene er fratatt daglig omsorg og leser i barnets journal hva den andre forelderen har
sagt. Dette kan skje fordi begge biologiske foreldre i utgangspunktet har foreldreansvar og dermed
tilgang til barnets journal og andre tjenester på helsenorge.no. Ikke alle BUP har rutiner eller
systemer for å sjekke hvem som har foreldreansvar, og noen ganger vet ikke foreldrene dette selv.
1.2 Barn er i fosterhjem. Foreldre som ikke har hatt noe å gjøre med barnet på mange år leser i barnets
journal. Årsaken er den samme som i trussel 1.1 over: Begge biologiske foreldre har i utgangspunktet foreldreansvar og dermed tilgang til barnets journal og andre tjenester på helsenorge.no.
1.3 Foreldre som ikke har omsorg for barnet og ikke vet hvor barnet er, kan finne adresse eller
informasjon om oppmøtested for behandling. Slik informasjon kan finnes i journaldokumenter, og
fordi de har tilgang til timevisning og henvisningsstatus på helsenorge.no.
1.4 Foreldre som er fratatt/fradømt foreldreansvar, får fortsatt tilgang til barnets journal (og timer og
henvisninger) på helsenorge. Helsenorge sjekker mot folkeregisteret, men dette er ikke alltid
oppdatert mht. fradømt foreldreansvar.
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Begge biologiske foreldre har i utgangspunktet foreldreansvar og dermed tilgang til barnets journal og
andre tjenester på helsenorge.no. Foreldre som ikke er fradømt foreldreansvaret, får elektronisk innsyn
i sine barns journal så snart de selv samtykker til bruk av Min Helse. Dette kan være foreldre som ikke
har daglig omsorg for barnet, foreldre som er fratatt omsorgen for kortere eller lengre tid, f.eks. en
forelder som er «ute av bildet» og ikke har hatt noe å gjøre med barnet på mange år. Det de leser i
barnets journal kan brukes/misbrukes i en tvist med en eller begge foreldre om omsorgsrett eller
samværsrett, og det kan i verste fall gå ut over barnet dersom det er på besøk hos en eller begge
foreldre.
Dette vil indirekte gå ut over barnet, og konsekvensen for barnet vurderes derfor som moderat for slike
hendelser (truslene 1.1 og 1.2). Sannsynligheta for at en eller begge foreldre vil misbruke slik tilgang,
settes til moderat.
I noen tilfeller skal ikke en eller begge foreldre vite hvor barnet befinner seg fordi de kan kidnappe
barnet eller møte opp og true eller angripe barnet. Slik informasjon kan finnes i noen journaldokumenter, f.eks. i innkallingsbrev som sier noe om hvor barnet skal møte for behandling. Det er
imidlertid andre tjenester under Min helse på helsenorge.no som enda tydeligere gir slik informasjon:
- Informasjon om fastlege indikerer i hvilket område barnet bor.
- Tjenesten Henvisning viser både hvem som har henvist (hvor barnet er henvist fra) og hvor
barnet er henvist til.
- Tjenesten Timeavtaler viser sted og tidspunkt for oppmøte i spesialisthelsetjenesten.
Det er mulig å nekte innsyn i de enkeltdokumenter i pasientjournalen som kan inneholde informasjon
om adresse/bosted, men det er ikke mulig å hindre tilgang til samme type informasjon i de andre
tjenestene. Likevel vil vi sette konsekvensen for trussel 1.3 som alvorlig for tjenesten Pasientjournal.
Sannsynligheta for at informasjon som kan lede til adresse/bosted kan finnes og misbrukes i en av
tjenestene på helsenorge.no, er vurdert som Stor.
Likeledes for trussel 1.4 vurderes konsekvensen som alvorlig. Dersom en eller begge foreldre er fradømt
foreldreansvar, skal de ikke få opp barnets informasjon under Min helse på helsenorge.no. Det er fordi
helsenorge-portalen ved innlogging sjekker mot foreldreansvar i folkeregisteret8. Det kan imidlertid ta
noe tid før denne informasjonen er oppdatert. I e-post fra Direktoratet for e-helse begrunnes dette slik:
«Det er to forhold som avgjør hvor fort informasjon om endring i foreldreansvar er oppdatert for bruk av
helsenorge.no. Det er for det første saksgang/postgang som gjelder innmelding av at noen er fradømt
foreldretten som gjør at det kan gå noe tid mellom at dom er falt og at denne informasjonen finnes i
Folkeregisteret. Når Folkeregisteret er oppdatert vil PREG så bli oppdatert ved neste oppdatering. Dvs. at
ja, det vil være et hittil udefinert tidsvindu mellom at foreldreansvaret faktisk er fradømt, og
helsenorge.no kan benytte denne informasjonen.» Siden det finnes tiltak i helsenorge-portalen, dog med
en viss forsinkelse, vurderes sannsynligheta for trussel 1.4 som liten.

4.2 Innsyn under pågående utredning/terapi/behandling
Følgende trusler er tatt med under tema 2 i trusseltabellen i vedlegg A:
2.1 Pågående tilknytningsobservasjon far-barn. Barnets journal inneholder opplysninger om fars
oppvekst (tredjepart). Mor logger seg inn og leser journalnotat fortløpende.
2.2 Foreldre påvirker barn til hva de skal svare, 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.

8
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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.
Flere behandlere mener at det som oftest ikke er gunstig at foreldre har umiddelbar tilgang til journal
mens det pågår utredning av barnet, mens barn og/eller foreldre er i terapi eller behandling.9 Det kan
forstyrre eller påvirke pågående behandling eller bekymre foreldrene unødig før resultat av utredning er
klar. Tilliten til helsepersonell og behandler blir ødelagt dersom det viser seg at andre kan lese om det
som sies og foregår i behandlingen, det være seg foreldres tillit som i trussel 2.1, eller barns tillit til
behandler som i trussel 2.4. Det kan føre til at behandling/terapi må avbrytes, eller at behandlingen ikke
blir optimal fordi pasienten holder tilbake informasjon. F.eks. kan barnet bli redd for å fortelle om
forhold hjemme fordi de tror eller vet at det vil gå ut over dem dersom foreldre leser i journal det barnet
forteller. Konsekvensen for avbrutt helsehjelp eller helsehjelp som ikke er optimal, kan i verste fall være
alvorlig. Sannsynligheta for avbrutt helsehjelp anses som liten. Det er mer sannsynlig at det går ut over
kvaliteten på behandlingen pga. dårlig tillit til helsepersonell/behandlere, dersom det viser seg at andre
kan lese journalen fortløpende.
Mens utredning av barnet pågår, kan behandlere ha flere arbeidshypoteser som kartlegges. For ikke å
bekymre foreldrene unødig, bør disse hypotesene kanskje ikke deles med foreldrene før resultatet er
klart. Konsekvensen for barnet anses som liten dersom foreldrene skulle få umiddelbar tilgang til disse
hypotesene (trussel 2.3), sannsynlighet vurderes som moderat.
Hvis foreldre leser fortløpende om utredning som pågår, kan det tenkes at de vil påvirke barnet til hva
de skal si og hvordan de skal opptre overfor helsepersonell/behandlere (trussel 2.2). Slik påvirkning kan
også skje uten elektronisk tilgang til journalen, men sannsynligheta er kanskje litt større når informasjon
er tilgjengelig.

4.3 Henvisninger og andre skannede dokument
Følgende trusler er tatt med under tema 3 i trusseltabellen i vedlegg A:
3.1 Henvisninger godkjennes automatisk og er straks tilgjengelig i journalen (Gjelder spesielt akutthenvisning, 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.
Det er en utfordring at 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. Dette kan være
mange typer dokumenter, bl.a. vedlegg til henvisninger, barnevernsdokumenter, vurderinger gjort av
andre instanser, testrapporter og prøvesvar som er skannet inn i andre dokument. Skannere kan være
satt opp slik at skannede dokumenter godkjennes «automatisk» og dermed blir lagt tilgjengelig i journal.
En stor andel av henvisningene kommer på papir og skannes inn av merkantilt personell. Det samme
gjelder vedlegg til henvisninger. – I ett av helseforetakene fikk vi opplyst at ca. 60 % av henvisningene til
BUP kommer fra fastlege, resten kommer fra andre aktører som barnevern, BufEtat, PPT. Bare fastleger sender
elektroniske henvisninger, men de sender også på papir fordi de kan ha mange vedlegg. Alle andre aktører
henviser på papir. Henvisninger fra barnevernet har ofte svært sensitivt innhold og kan bl.a. omhandle

pårørende (trussel 3.1). Også i elektroniske henvisninger fra fastlege kan det være formuleringer som er
uheldig for pasient/foreldre å lese, f.eks. omtale av tredjeperson og mistanker om vold og overgrep. Det
samme kan gjelde annen elektronisk meldingsutveksling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste,
såkalte PLO-meldinger, som også lagres direkte i journalen10. Konsekvensen ansens som alvorlig, i verste
9

Dette gjelder kanskje også voksenpsykiatrien.
Bekreftet i e-post fra Gro Wangensteen, UNN, 8.12.2016
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fall, hvis denne informasjonen leses av de samme pårørende. Sannsynligheta er svært stor så lenge man
ikke har tiltak som gir en bevisst håndtering av skannede dokumenter.
Mange av dokumenttypene fra barnevern og andre etater hører ikke hjemme i journalen, men i et saksbehandlingssystem. Argumentet fra helsepersonell er imidlertid at informasjonen i disse dokumentene
er viktig for behandlingen av pasienten (barnet) og derfor må være lett tilgjengelig. Saksbehandlingssystem, som f.eks. ePhorte, er vurdert å være vanskeligere tilgjengelig for helsepersonell.
Blant andre typer dokumenter som skannes inn i journalen er testrapporter/-resultater. Også prøvesvar
kan skannes inn. Da kan disse bli elektronisk tilgjengelig før foreldrene er informert om resultatene. Det
kan skape unødig bekymring hos foreldrene (trussel 3.2). Dette anses å ha moderat konsekvens for
pasienten, men sannsynligheta er stor for at det finnes slike dokumenter elektronisk tilgjengelig i
journalen.
Grunnlagsdokumenter i form av testskjema/spørreskjema skal uansett ikke legges i journalen. Disse skal
bare være tilgjengelig for helsepersonell som har lisens for de aktuelle testene.

4.4 Nekting – når og hvordan
Følgende trusler er tatt med under tema 4 i trusseltabellen i vedlegg A:
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 burde gjøres. Dette er manuelle rutiner, da kan det fort skje
en glipp i en travel hverdag.
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. mangelfull opplæring:
Helsepersonell vet ikke 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.
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 mangelfull opplæring (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
det ikke er ansett som viktig i en travel hverdag.
Ikke alt helsepersonell 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. Det kan tyde på at det er mangelfull opplæring, eller at dette temaet ikke er prioritert i DIPSopplæringa som nyansatte får. Dette kan føre til at dokumenter som skulle vært nektet innsyn i, blir
tilgjengelig for foreldre (trussel 4.3). En annen konsekvens kan være at det skrives for lite i journalen, at
notater lagres på et annet sted, at det opprettes en form for «skyggejournal». Det er også uttrykt
bekymring for at helsepersonell blir «bærere» av informasjon som ikke er skrevet ned noen steder.
Helsepersonell synes også det kan være vanskelig å velge riktig argument for nekting av innsyn, de vet
ikke hvilken hjemmel de skal bruke. – I DIPS kan det velges mellom tre hovedargumenter for nekting av
innsyn i enkeltdokumenter:
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1.
2.
3.

Dokumentet omhandler nærstående/tredjeperson (ikke bare pasienten/barnet selv)
Fare for pasientens liv eller helse – dvs. barnets beste
Etter pasientens (foreldrenes) eget ønske

Konsekvensen ved manglende nekting vurderes som alvorlig, og sannsynligheta anses som stor for at
nekting ikke gjøres av de nevnte grunner.
Med tanke på «barnets beste» (pkt. 2 over), kan det være en egen grunn til å nekte elektronisk innsyn
dersom behandler vurderer at foreldrene har manglende dømmekraft når det gjelder behandling av
barnets journal. Trusselen da kan være at de tar utskrift av barnets journal og viser til naboer eller andre
uvedkommende for å få hjelp til å forstå innholdet (trussel 4.5). Konsekvensen kan være at naboer blir
forutinntatt og får feil/dårlig inntrykk av barnet, noe som kan gjøre det vanskelig for barnet å fungere i
nærmiljøet. Konsekvensen vurderes som moderat. Sannsynligheta anses som moderat: En del foreldre
til denne pasientgruppen vil kunne ha problemer med å lese journalen sin. – Det samme kan forøvrig
skje ved manuelt innsyn i journal, men da vil noen behandlere tilby foreldrene en gjennomgang av
journalen sammen med helsepersonell.
Det har vist seg at helsepersonell lar være å godkjenne/signere dokument for å hindre umiddelbart
innsyn (trussel 4.4). Dette kan også skyldes manglende kunnskap om hvordan innsyn kan nektes.
Konsekvensen blir at mange dokumenter blir liggende for lenge uten å være avslutta/godkjent. Dette
kan gi et dårlig inntrykk i statistikkene, men det kan også gjøre at dokumenter ikke blir tilgjengelig for
andre som eventuelt skal behandle barnet. Konsekvensen vurderes imidlertid som liten, mens
sannsynligheta for utsatt godkjenning anses som stor.
Den motsatte trusselen til disse to er at dokumenter som er blitt nektet innsyn i, ikke blir åpnet opp når
innsyn er forsvarlig (trussel 4.6). Årsakene kan være de samme som for manglende nekting: Mangelfull
opplæring, manglende rutiner, og at det ikke blir ansett som viktig i en travel hverdag. Konsekvensen
kan bli at man venter med å åpne opp til det kommer en forespørsel om dette. Tommelfingerregelen
om at «det er bedre å nekte en gang for mye enn en gang for lite» gjelder her. Konsekvensen anses
derfor som liten, mens sannsynligheta for manglende åpning anses som stor.
Det finnes også andre årsaker til at dokumenter som skulle vært nektet innsyn i, blir tilgjengelig for
foreldre: Selv om man har rutiner for å nekte innsyn i ulike dokumenter, kan det i en travel hverdag skje
at dette blir glemt. Dette er manuelle rutiner, innsyn må nektes på hvert enkelt dokument, og det kan
skje en glipp (trussel 4.1). Det kan også være at behandler i et første møte med barnet ikke oppfatter at
dette er en sak som er så alvorlig at det bør nektes elektronisk innsyn fra foreldrene (trussel 4.2). I begge
disse tilfellene anses konsekvensen som alvorlig, mens sannsynligheta vurderes som moderat.

4.5 Når barnet blir over 16 år …
Følgende trusler er tatt med under tema 5 i trusseltabellen i vedlegg A:
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.
Når barnet blir 16 år får de «plutselig» mulighet for elektronisk innsyn i egen journal (hvis de har en
godkjent autentiseringsløsning som f.eks. BankID11). Da kan de lese opplysninger som foreldre eller
andre har gitt i tidligere år (trussel 5.1). Det finnes eksempler på at dette har ført til alvorlige
familiekonflikter der ungdommen har valgt å flytte hjemmefra. Sannsynligheten for uønska innsyn i
dokumenter er (svært) stor. Konsekvensen anses som moderat.
11

I de fleste banker får du BankID fra fylte 15 år. (https://www.bankid.no/privat/kom-i-gang/)
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Det er reist bekymring ved at ungdom i denne aldersgruppen kan være ukritiske mht. sitt eget personvern slik at deres venner og andre uvedkommende får tilgang til journaldokumenter (trussel 5.2).
Konsekvensen vurderes som moderat også her, sannsynligheta anses som moderat. Det er ellers verdt å
merke seg at i barnevernet er myndighetsalderen 18 år, men den innenfor helse er 16 år. Det er ofte
snakk om de samme pasientene. Spesialisthelsetjenesten bør derfor nekte pasienten innsyn i
barnevernsdokumenter dersom disse legges i sykehusjournalen.
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5 Tiltak for å redusere risiko
Risikomatrisa i kapittel 4 (Tabell 5) viser at fem av de identifiserte truslene har høyt risikonivå, åtte har
middels risikonivå og de resterende fem har lavt risikonivå. Trusler med Høy risiko er uakseptable.
Trusler med Middels risiko vurderes individuelt, mens trusler med Lav risiko i utgangspunktet er
akseptable. Det må iverksettes tiltak for å unngå de hendelsene som har høy risiko og de fleste med
middels risiko. Samme tiltak vil ofte redusere risiko for flere trusler.
I dette kapitlet oppsummeres tiltak som må iverksettes. Dette inkluderer også tiltak som delvis er
innført i noen av foretakene, og som det finnes løsninger for gjennom rutiner, opplæring og bevisstgjøring.
Den nye risikomatrisa i Tabell 6 viser hvordan de enkelte truslene fra kapittel 4 vil plassere seg etter
gjennomførte tiltak.
Tabell 6: Risikonivå – med bruk av alle foreslåtte tiltak
Konsekvens:

Liten

Moderat

Alvorlig

2.3

1.1, 1.2

(1.3), 1.4
2.1

Katastrofal

Sannsynlighet:
Svært liten

2.2
3.2

Liten
Moderat

4.4, 4.6

4.5

2.4, 3.1
4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2
1.3

Stor
Svært stor

I de følgende avsnittene oppsummeres tiltak for å redusere risiko innenfor de fem hovedområdene.
Tiltakene er oppsummert og presisert i tiltakstabellen i Vedlegg B.

5.1 Hvem får innsyn og elektronisk tilgang
Det enkleste tiltaket for alle disse truslene er å nekte innsyn i dokumenter som går inn i journalen. Det
finnes muligheter i DIPS for å nekte innsyn og velge riktig begrunnelse for hvert enkelt dokument.
Dersom helsepersonell nekter innsyn, gjelder det for begge foreldrene.
Når det gjelder fradømt foreldreansvar så har ikke helsepersonellet i dag noen system eller rutiner for
tilgang til slik informasjon. Helsenorge.no, derimot, sjekker mot folkeregisteret om foreldre er fradømt
foreldreansvar før de gir en forelder tilgang til informasjon om barnet12. Dette er informasjon som det
kan ta en viss tid å få oppdatert. I følge e-posten fra direktoratet, arbeides det med å få til raskere oppdatering av slik informasjon. Helsepersonell må være bevisst på at dette kan være en problemstilling og,
dersom tilgang til journalen kan være en trussel for barnet, nekte innsyn til foreldreansvaret er brakt på
det rene.
En løsning ville kunne være om foreldrenes tilgang til barns informasjon gjennom helsenorge.no knyttes
opp mot barnets bostedsadresse. Da vil ikke foreldre som er fratatt den daglige omsorgen, få elektronisk
tilgang verken til innsyn i journal, timeavtaler eller henvisningsstatus. (Det er omsorgspersoner som
f.eks. fosterforeldre som trenger å følge med på henvisningsstatus og timeavtaler.) Ulempen er at den

12

Informasjon i e-post til prosjektet fra Francis Augusto Medeiros i Direktoratet for e-helse, 16.12.2016
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forelderen som ikke har barnet registrert på sin adresse, men som ellers har delt omsorg, ikke får tilgang
til noe av barnets informasjon under Min helse.
Foreldre kan selv, på helsenorge-plattformen, reservere barnets journal mot visning på helsenorge.no.
Hvordan dette gjøres er ikke innlysende og ikke godt beskrevet i dag. Dersom én av foreldrene gjør slik
reservasjon vil det også gjelde for den andre forelderen, uten at denne får eksplisitt beskjed om det.
Prosessen for å oppheve slik reservasjon er manuell/papirbasert. Det kan også gjøres av den ene
forelderen uten at den andre får beskjed. Det bør vurderes om det er behov for at begge foreldre
bekrefter slik opphevelse av reservasjon.
Slik reservasjon på helsenorge-plattformen gjelder imidlertid ikke for tjenestene Timeavtale og
Henvisning. For å reservere seg mot disse tjenestene, må det reserveres mot hele Min helse. Det er
sterkt ønskelig at samme type reservasjon som for tjenesten Pasientjournal, gjøres mulig også for disse
enkelttjenestene.

5.2 Innsyn under pågående utredning/terapi/behandling
Mens det pågår utredning eller terapi/behandling bør det være mulig for helsepersonell å nekte innsyn i
journalen for en periode. Med dagen løsning må dokumenter nektes enkeltvis. Det er ønskelig med en
funksjon som gjør det mulig å nekte for en gitt tidsperiode, behandlingsperiode, eller for en bestemt
type forløp. Så kan de nektede dokumentene frigis i etterkant, når utredning er klar eller behandling er
over. Dette kan være aktuelt for både psykisk helse og somatikk.
I DIPS kan man nekte innsyn i alle dokumenter i en pasients journal gjennom menyvalget «Kritisk
informasjon» under fanen «Pasient» (se avsnitt 5.4 under). Ulempen med dette er at da vil det heller
ikke være innsyn i dokumenter som gjelder andre behandlinger i den samme perioden.
Det må lages rutiner og automatiske løsninger som gjør det mulig å åpne opp for innsyn så snart dette er
forsvarlig. Ved nekting gjennom «Kritisk informasjon» kan det settes en sluttdato for når tilgangen
åpnes.
Ved utredning/behandling av barn er det viktig å snakke med barnet om journalen, om hva de skriver og
om det er greit at foreldre kanskje kan lese dette etterpå. Det kan være med på å indikere om det bør
nektes innsyn i dokumentene.

5.3 Henvisninger og andre skannede dokument
Noen av foretakene hadde allerede innført rutiner som tilsier at alle skannede dokumenter, som
utgangspunkt, blir nektet innsyn i. Dette gjelder også elektronisk henvisning fra fastleger pga.
henvisningens innhold/formulering. Så er det opp til helsepersonell å åpne opp for innsyn når
henvisningen vurderes. Dette er en rutine som kan videreføres til alle foretak.
Etter ROS er det også iverksatt tiltak på andre HF slik at skannede dokumenter ikke godkjennes
«automatisk», men blir liggende uten godkjenning en viss periode, f.eks. fram til de blir vurdert av
helsepersonell. Det er mulig å utsette «automatisk» godkjenning av skannede dokumenter i inntil 12
dager.
Ved overføring av pasient til annen virksomhet har helsepersonell et særlig ansvar for å informere
mottakere av (muntlig eller skriftlig) informasjonen om å vurdere nekting av innsyn.
En av dokumenttypene som skannes inn er testresultater/-rapporter. Selve testskjemaene med
spørsmål og svar skal bare være tilgjengelig for helsepersonell som har lisens for å benytte disse, disse
skjemaene skal ikke ligge i journalen, men heller i et eget «testarkiv» utenfor DIPS. Det er kanskje behov
for regionale prosedyrer for håndtering av tester. Dette er en dokumenttype som ikke har kopling til
Norgesjournalen, og dermed ikke er mulig å vise på helsenorge.no.
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5.4 Nekting – når og hvordan
For alle truslene som er vurdert, er hovedtiltaket at helsepersonell nekter innsyn i journaldokumenter.
Som det framgår av brevet fra direktoratene til RHF-ene13 er det helsepersonellet som må vurdere om et
dokument bør nektes innsyn i: «Dette betyr at hver gang et journalnotat skrives, må helsepersonellet
foreta en konkret vurdering om det bør gis innsyn i helseopplysningene via den elektroniske innsynstjenesten.» – Det er helsepersonellet/behandlerne som kjenner barnet og dets situasjon som må være
observant i slike situasjoner og nekte innsyn i journaldokumenter.
Det finnes muligheter i DIPS for å nekte innsyn og velge riktig begrunnelse for hvert enkelt dokument.
Det må inngå som en del av DIPS-opplæringa å lære å nekte innsyn i journaldokumenter, vise hvordan
man ser hvilke dokumenter som er nektet innsyn i, og vise hvordan man åpner opp tidligere nekting. Alt
dette inngår i e-læringskurset «Pasienttilgang til journalen» og er godt forklart der. Noen ganger kan det
være behov for personlig veiledning, spesielt til nye medarbeidere. Opplæring må gjentas ved behov.
Noen steder er det stor utskifting av personell; der er det ekstra viktig å holde ved like denne
kompetansen.
Som begrunnelse for å nekte innsyn kan man i DIPS velge mellom tre argumenter:
1. Dokumentet omhandler personer som står pasienten/barnet nær. (Komparentopplysninger)
2. Barnets beste – dvs. fare for pasientens liv og helse.
3. I tillegg kan det nektes innsyn i dokument hvis pasienten ber om det.
De to første begrunnelsene er basert på § 5.1 i Pasient- og brukerrettighetsloven14: «Pasienten og
brukeren kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å
hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller innsyn er klart
utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær.»
I DIPS kan man også nekte innsyn i alle dokumenter i en pasients journal gjennom menyvalget «Kritisk
informasjon» under fanen «Pasient»15. Da vil ingen dokumenter vises på helsenorge, verken gamle eller
de som lages nye, og heller ikke tilgangslogg. Når man nekter innsyn i alle dokumenter på denne måten,
kan man velge om man vil sette en sluttdato eller ikke. Om man setter en sluttdato, vil alle dokumenter
(både gamle og de som er laget etter at det ble nektet) bli tilgjengelige for pasient/foreldre når datoen
er passert. Om det ikke settes en sluttdato, vil ingen dokumenter vises før nektingen fjernes igjen.
Det at nekting normalt gjøres på dokumentnivå i DIPS, kan synes tungvint – det hadde vært lettere å
kunne nekte innsyn for en gitt tidsperiode. At dette er en manuell prosedyre, kan gjøre at man glømmer
eller overser dokumenter som burde vært nektet innsyn i. Det kan også skje at man er usikker på om
dette er en sak det burde nektes innsyn i. Ikke alt personell er helsepersonell, og alle har dermed ikke
den samme bevissthet omkring dette. Tiltak her er bevisstgjøring, f.eks. ved å ha dette som tema på
jevnlige møter.
Det kan være et mulig teknisk tiltak å få laget en beslutningsstøttefunksjon i DIPS, slik at det for hvert
dokument som godkjennes kommer opp en påminnelse med spørsmål «Har du vurdert nekting av
innsyn?». Noen må bestemme hvor finmasket dette skal være, hvilke kriterier som skal ligge til grunn for
slik påminnelse. Det kan f.eks. gjelde for alle pasienter under 12 år, eller alle innenfor psykisk helse, eller
for spesielle dokumenttyper. BUP identifiseres spesielt i DIPS, det kan derfor være enklere å få lagt inn
slik påminnelse ved all dokumentskriving i BUP.

13

«Brev til landets RHF om juridiske vurderingstemaer knyttet til elektroniske innsynstjenester i pasientjournal», 15.09.2016,
fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse (ref. 16/28947-1).
14 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
15 Dette er godt beskrevet i e-læringskurset «Pasienttilgang til journalen», se også kapittel 2.3 foran.
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Helsepersonellet bør ha rutiner for å snakke med foreldre (og barn) om journalen og begrunne hvorfor
det nektes innsyn i dokumenter. Man bør fortelle barn om journalen, om hva som skrives der og om det
er greit at foreldre kanskje kan lese dette etterpå. Er man usikker på om det bør nektes innsyn i en sak,
kan man legge inn nekting i starten på en utredning og heller åpne opp igjen senere. Det er bedre å
nekte for mye enn for lite. Mange foreldre til disse pasientene kan ha problemer med å lese/forstå
journalen. I de tilfellene der det er mistanke om at dette er problematisk, må det tas opp med
foreldrene. Dette kan være en egen grunn for å vurdere nekting av innsyn.
Hver virksomhet/klinikk/avdeling kan lage egne rutiner, f.eks. for hvilke typer dokumenter som skal
nektes innsyn i, hvor lenge de skal være nektet og hvem som skal åpne opp igjen. – Ønske fra helsepersonell er at det burde finnes felles rutiner på regionalt eller nasjonalt nivå.
Man bør også ha som rutine å ta ut regelmessige rapporter over nektede dokument i DIPS, og spørre
«Skal dette fortsatt være nektet?» Nektede dokument kan ofte åpnes ved utskriving eller ved avsluttet
behandling. Hvis man kan nekte innsyn for en tidsperiode eller behandlingsepisode, bør det også være
mulig å fjerne nekting for hele denne perioden samlet. På spørsmål til helsepersonell om hvor lang tid
det bør gå før nektede dokument åpnes igjen, fikk vi som svar at det er best å sette en individuell dato
for åpning. Ofte kan dagen etter neste behandling være passende, da kan behandler ha fått anledning til
å snakke om journalnotatet først. «Det er aldri nødvendig med nekting i mer enn 3 måneder», ble det
sagt i ett av foretakene.
For å åpne opp gamle dokumenter (bakover i tid) blir rutinen den samme som ved manuell forespørsel i
dag, dvs. via journalarkivet og/eller avdelingen.

5.5 Når barnet blir over 16 år …
Det bør gis tydelig informasjon til barn når de fyller 16, om at «du nå kan se dine journaldokumenter» og
at «det kan stå ting der som er ubehagelig, som du ikke visste noe om». Dette kan gis som generell
informasjon til alle 16-åringer. Eller det kan kanskje være informasjon som er knytta til samtykket om
bruk av tjenester under Min Helse?
For barn/unge som er i pågående behandling, bør de kunne gis et automatisk varsel i DIPS til helsepersonell om å sjekke journalen før barnet blir 16 år. Det vil gi behandler mulighet til å vurdere om det
er åpne dokumenter som bør nektes innsyn i, om det er dokument som er nektet, og om det er
forsvarlig å åpne opp disse. For disse pasientene kan første innsyn i journal gjerne gjøres sammen med
behandler.
Foreldre som ga informasjon i tidligere år ville kanskje ikke at barnet skulle lese dette noen gang. Man
må informere foreldre om at på et gitt tidspunkt vil dette bli tilgjengelig for barnet som voksen.
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6 Konklusjoner og anbefalinger
Hovedfokus for risikovurderingen var bekymringer omkring foreldres innsyn i journalen til sine barn
under 12 år. Det ble avholdt risikovurderingsmøter med medarbeidere i barneavdelingene i Nordlandssykehuset (28.11.16), i UNN (05.12.16) og i Finnmarkssykehuset (07.12.16). Mange av de samme
truslene, bekymringene og uønska hendelsene kom fram i de tre møtene. En sammenstilling av disse ga
oss totalt 18 trusler, som er identifisert i trusseltabellen i vedlegg A. De 18 truslene ble videre gruppert i
fem hovedkategorier som er nærmere omtalt i kapittel 4:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvem får innsyn og elektronisk tilgang
Innsyn under pågående utredning/terapi/behandling
Henvisninger og andre skannede dokument
Nekting – når og hvordan
Når barnet blir over 16 år …

Størstedelen av truslene har et så høyt risikonivå at det må gjøres tiltak for at det skal være akseptabelt
å gi foreldre elektronisk innsyn i sitt barns journal. Kapittel 5 omtaler tiltak for hver av disse fem hovedkategoriene av trusler.
Som presisert i brevet fra direktoratene til RHF-ene16, er det virksomhetene og helsepersonellet der som
i hvert enkelt tilfelle må vurdere om det er forsvarlig å gi foreldrene muligheten for elektronisk innsyn i
sitt barns journal. Dette var en viktig forutsetning for tjenesten.
Hvis innsyn via helsenorge.no vurderes som uforsvarlig, må helsepersonell nekte innsyn i dokumentet.
Nekting gjøres når dokumentet skrives og godkjennes, og det kan også gjøres i ettertid. Dette forutsetter at helsepersonellet kjenner til denne muligheten, har fått opplæring og kan bruke den, og at de er
bevisst på å vurdere om slikt innsyn bør nektes.
Alle tiltakene er kort oppsummert i det følgende. Tiltakene er også presisert i tiltakstabellen i Vedlegg B.


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: For selve opplæringa: FSE. For å
ivareta kompetanse: Hvert enkelt HF (klinikk/avd. ved personalansvarlig)



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

16

«Brev til landets RHF om juridiske vurderingstemaer knyttet til elektroniske innsynstjenester i pasientjournal», 15.09.2016,
fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse (ref. 16/28947-1), [10].
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Få utviklet en funksjon for å nekte innsyn i alle dokumenter i en gitt behandlingsperiode/
omsorgsperiode, og tilsvarende funksjon for å åpne opp alle dokumenter fra den samme
perioden. – Ansvarlig: Helse Nord (bestille), DIPS (utføre).



Få laget en beslutningsstøttefunksjon i DIPS med spørsmål «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)



Regionale 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 nektes
innsyn i dokumenter. Man bør fortelle barn om journalen, om hva som skrives der og om det er
greit at foreldre kanskje kan lese dette etterpå. – Ansvarlig: Hvert enkelt HF/klinikk/avd.,
helsepersonell og nærmeste leder for å lage gode rutiner.



Gjøre det tydeligere hvor og hvordan man kan reservere seg (eller barnet) mot elektronisk
innsyn i journal og andre elektroniske tjenester på helsenorge-plattformen. – Ansvarlig: ehelsedir/helsenorge



Gjøre det mulig å reservere seg også mot andre enkelttjenester på helsenorge, spesielt
Timeavtaler og Henvisning, uten å måtte reservere seg mot hele Min Helse. Disse tjenestene er
en enda større kilde til opplysninger om hvor et barn befinner seg, enn innsyn i journal er. –
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 er involvert for å oppheve reservasjon mot elektronisk innsyn på
helsenorge. (Jf. at begge foreldre må godta at det byttes fastlege for barnet.) – Ansvarlig: ehelsedir/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). Da vil ikke foreldre som er fratatt den
daglige omsorgen, få elektronisk tilgang verken til innsyn i journal, timeavtaler eller henvisningsstatus. Ulempen er at det vil heller ikke den andre forelderen i de uproblematiske tilfellene med
delt omsorg. – Ansvarlig: e-helsedir/helsenorge



Vurdere løsninger for generell informasjon til unge som fyller 16 år om at de nå har mulighet til
elektronisk innsyn i egen journal. Ansvarlig: e-helsedir/helsenorge



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

Mange av disse tiltakene er ikke spesielle for foreldres innsyn i barns journal, de er også gjeldende for
pasienters innsyn i egen journal.
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Vedlegg A Trusseltabell
Denne trusseltabellen oppsummerer det som kom fram i de tre ROS-møtene. Det har resultert i totalt 18 trusler innenfor 5 hovedtema.
ID

Trusler
Uønskede hendelser

Uten tiltak
Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Moderat

Moderat

Middels

Kommentarer – mulige og
eksisterende tiltak

Med tiltak
Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Svært liten

Moderat

Lav

Svært liten

Moderat

Lav

Svært liten

Alvorlig

Tema 1: Hvem får innsyn og elektronisk tilgang. (Foreldreansvar)
1.1

1.2

1.3

1.4

En av foreldrene er fratatt
daglig omsorg og leser i barnets
journal hva den andre
forelderen har sagt.

Barn er i fosterhjem. Foreldre
som ikke har hatt noe å gjøre
med barnet på mange år leser i
barnets journal.

Begge biologiske
foreldre har i utgangspunktet foreldreansvar
og dermed tilgang til
barnets journal og
andre tjenester på
helsenorge.no.

Kan brukes i
en tvist om
omsorgsrett
til barnet.
Moderat

Moderat

Middels

Foreldre som
ikke har daglig
omsorg kan
gå inn og lese
umiddelbart,
eller når
barnet er på
besøk.

Noen BUP har ikke
rutiner eller systemer
for å sjekke hvem som
har foreldreansvar,
noen ganger vet ikke
foreldrene dette selv.

Foreldre som ikke har omsorg
for barnet og ikke vet hvor
barnet er, kan finne adresse
eller informasjon om
oppmøtested for behandling

Informasjon kan finnes i
journaldokumenter, og
fordi de har tilgang til
timevisning og
henvisningsstatus på
helsenorge.no.

Stor

Foreldre som er fratatt/
fradømt foreldreansvar, får
fortsatt tilgang til barnets
journal (og timer og
henvisninger) på helsenorge

Helsenorge sjekker mot
folkeregisteret, men
dette er ikke oppdatert
mht. fradømt foreldreansvar (ref. HV)

Liten

Alvorlig

Høy

Timevisning:
Kan møte opp
der barnet har
time og
angripe eller
kidnappe
barnet
Alvorlig

Burde ha en generell regel: Foreldre
som ikke har kontakt med barnet
eller er fratatt den daglige omsorgen,
får ikke elektronisk tilgang (de
trenger det ikke).
Kan helsenorge heller sjekke mot
barnets adresse og bare gi
elektronisk innsyn til den/de foreldre
som har samme adresse som barnet?
(Altså foreldreansvar + samme
adresse.)
Den ene forelderen kan reservere
mot innsyn i barnets journal, men
den andre forelderen kan alene
oppheve slik reservasjon (manuell
prosedyre). Denne prosedyren bør
kanskje endres slik at begge foreldre
må være enig i å oppheve
reservasjonen?
Det er ikke mulig å reservere mot
tjenestene timevisning og henvisning,
da må man reservere mot hele Min
Helse.

Middels

Ikke så mange
som blir
fradømt
foreldreansvar
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Tiltak i alle tilfeller: Behandlere må
være obs slike situasjoner og nekte
innsyn i journaldokumenter.

Lav

Dersom ikke
innsyn i
timeavtaler,
henvisningsstatus. Ellers
uendret!
Svært liten

Alvorlig

Lav

ID

Trusler
Uønskede hendelser

Uten tiltak
Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Kommentarer – mulige og
eksisterende tiltak

Med tiltak
Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Tema 2: Innsyn under pågående utredning/terapi/behandling. (Når bør man ikke få innsyn.)
2.1

Pågående tilknytningsobservasjon far-barn. Barnets
journal inneholder opplysninger om fars oppvekst
(tredjepart).

Liten

Alvorlig

Middels

I noen tilfeller kan det være slik at
journal ikke bør være umiddelbart
tilgjengelig mens det pågår terapi/
behandling.

Svært liten

Alvorlig

Lav

Lav

At foreldre påvirker barn, kan skje
uavhengig av elektronisk innsyn.

Liten

Moderat

Lav

Lav

Eksempel – hvis antatt ADHD, vil det
vurderes for alternative tilstander
også.

Svært liten

Liten

Lav

Liten

Alvorlig

Lav

Fars tillit til
behandling
var ødelagt.

Mor logger seg inn og leser journalnotat fortløpende.

Terapi/
behandling
blei avslutta.
2.2

2.3

Foreldre påvirker barn til hva
de skal svare (for å få en
spesiell diagnose, eller for å
frikjenne seg selv).

… basert på det de leser
i journalen underveis i
forløpet

Arbeidshypoteser kommer foreldre i hende under
utredningen.

Liten

Moderat
Dette kan
påvirke
behandlingsforløp

Moderat

Liten
Bekymre
foreldrene
unødvendig

(Disse bør ikke deles med foreldre før resultatet er klart.)

Kan frigis i etterkant, når utredning er
klar.
Nekte tilgang «for denne typen
forløp», f.eks. utredninger, traumebehandling. Nekte tilgang i en
pågående utredning, behandlingsperiode, åpne når denne fasen er
over. Gjelder for både psykisk helse
og somatikk.

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.

Stor

Alvorlig

Høy

Barnet holder
tilbake
informasjon
og
behandlingen
blir derfor
ikke optimal.
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Ha rutine på å snakke med barn om
journalen, om hva de skriver og om
det er greit at foreldre kanskje kan
lese dette etterpå.
Må være veldig obs på å nekte
innsyn, det er til barnets beste.
Funksjon for å påminne om å vurdere
nekting f.eks. for alle under BUP

ID

Trusler
Uønskede hendelser

Uten tiltak
Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Svært Stor

Alvorlig

Høy

Kommentarer – mulige og
eksisterende tiltak

Med tiltak
Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Liten

Alvorlig

Middels

Tema 3: Henvisninger og andre skannede dokument (bl.a. tester).
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.

Henvisning som
kommer på papir,
skannes inn i journal av
merkantilt personell, og
da er den tilgjengelig.
Henvisning som
kommer elektronisk:
Det er merkantilt
personell som tar imot
og legger i arbeidsflyt,
og da er henvisning
tilgjengelig i journalen.

… uten tiltak
Men UNN har
allerede
rutine for
dette

Pre-godkjenning. Det er mulig å
utsette godkjenning av skannede
dokumenter i inntil 12 dager.
Rutinemessig la mottakende
(merkantilt) personell nekte innsyn i
alt av henvisninger og alle
dokumenter fra barnevern, så må
helsepersonell vurdere å fjerne
nekting etterpå. Dette gjelder også
elektronisk henvisning fra fastleger
pga. henvisningens innhold/
formulering.

Meldinger sendt
mellom kommunen
(PLO) og HF blir
tilgjengelig i journalen.

Mange av disse dokumenttypene
hører ikke hjemme i journalen, men i
et saksbehandlingssystem. (Men
helsepersonell argumenterer for at de
også har behov for informasjonen fra
disse dokumentene.)

Ved overføring av
pasient til annen
virksomhet: Glømmer å
informere/påminne
mottakere av (muntlig
eller skriftlig)
informasjonen om å
nekte innsyn.

Det ligger fortsatt slike dokument i
DIPS, som ikke burde ligget der.
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ID

3.2

Trusler

Uten tiltak

Uønskede hendelser

Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

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

Alle typer dokumenter
som skannes inn i
journal, blir automatisk
godkjent og dermed
tilgjengelig.

Stor

Moderat

Middels

Bekymre
foreldrene,
kanskje
unødig?

Kommentarer – mulige og
eksisterende tiltak
Ha rutiner for merkantilt personell i
berørte avdelinger, f.eks. at alle typer
dokumenter som skannes inn, må
nektes innsyn i inntil de blir vurdert
av helsepersonell.

Med tiltak
Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Liten

Moderat

Lav

Liten

Alvorlig

Middels

Selve testskjemaene m/spørsmål skal
bare være tilgjengelig for helsepersonell som har lisens for å benytte
disse, skjemaene skal ikke ligge i
journalen.
Behov for et eget «testarkiv» utenfor
DIPS? Behov for regional prosedyre
for håndtering av tester.
Tema 4: Nekting – når og hvordan (Usikkerhet omkring nekting av innsyn, åpning av nektede innsyn. Opplæring. Rutiner.)
4.1

Dokumenter som skulle vært
nektet innsyn i, blir tilgjengelig
for foreldre, f.eks. anamnese
som lett kan inneholde utsagn
om tredje-personer.

Travel hverdag,
glømmer å vurdere for
hvert enkelt dokument
om nekting burde
gjøres.

Moderat

Alvorlig

Høy

Behandlers ansvar. Bevisstgjøring. Ha
dette som tema på jevnlige møter.
Tungvint å måtte nekte for hvert
dokument. Hadde vært enklere om
man kunne nekte for en gitt tidsperiode eller behandlingsepisode,
eller dokumenttype.

Manuelle rutiner – det
kan fort skje en glipp i
en travel hverdag.

Rutiner: Hver virksomhet/klinikk/
avdeling kan lage egne rutiner, f.eks.
for hvilke typer dokumenter som skal
nektes innsyn i, hvor lenge de skal
være nektet, og hvem som skal åpne
opp igjen, ved overføring av pasient
varsle mottaker av informasjon om
ev. behov for nekting av innsyn.
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ID

4.2

Trusler

Uten tiltak

Uønskede hendelser

Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Dokumenter som skulle vært
nektet innsyn i, blir tilgjengelig
for foreldre.

Behandler oppfatter
ikke straks at det
barnet forteller er
starten på noe alvorlig

Moderat

Alvorlig

Høy

Kommentarer – mulige og
eksisterende tiltak
Behandlers ansvar. Bevisstgjøring. Ha
dette som tema på jevnlige møter.
Ha rutine på å snakke med barn om
journalen, om hva de skriver og om
det er greit at foreldre kanskje kan
lese dette etterpå.
Legge inn nekting i starten på en
utredning, heller nekte for mye enn
for lite.
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Med tiltak
Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Liten

Alvorlig

Middels

ID

4.3

Trusler

Uten tiltak

Uønskede hendelser

Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Dokumenter som skulle vært
nektet innsyn i, blir tilgjengelig
for foreldre.

Manglende kunnskap,
mangelfull opplæring.

Stor

Alvorlig

Høy

Helsepersonell vet ikke
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.
Helsepersonell synes
det er vanskelig å velge
riktig argument for
nekting av innsyn, vet
ikke hvilken hjemmel
de skal bruke.

Kan føre til at
det skrives for
lite i
journalen.
Noterer andre
steder, tar i
bruk «skyggejournal».
Helsepersonell blir
«bærere» av
informasjon
som ikke er
skrevet ned
noen steder.

Kommentarer – mulige og
eksisterende tiltak
Opplæring må gis – og gjentas ved
behov, det må være en del av DIPSopplæringa. Utfordring for ledere å
vite om opplæring/kurs er gjennomgått. «E-læringskurs fint som
supplement, men trenger ofte
personlig veiledning, spesielt til nye
medarbeidere.»
Noen steder er det stor utskifting av
personell; der er det ekstra viktig å
holde ved like denne kompetansen.
Ikke alt personell er helsepersonell,
og alle har dermed ikke den samme
bevissthet omkring dette.
Bevisstgjøring, ha dette som tema på
jevnlige møter.
Ha rutiner for hvordan man skal
snakke med foreldre (og barn) om
journalen og begrunne hvorfor det
nektes innsyn i dokumenter.
(Men det framkom ønsker om at det
burde finnes felles rutiner på
regionalt eller nasjonalt nivå.)
Det er to hovedargumenter for
nekting av innsyn:
1. Komparentopplysninger.
Dokumentet omhandler
tredjeperson, ikke bare
pasienten/barnet selv.
2. Barnets beste – dvs. fare for
pasientens liv og helse
I tillegg kan det nektes innsyn i
dokument hvis pasienten ber om det.
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Med tiltak
Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Liten

Alvorlig

Middels

ID

4.4

4.5

Trusler

Uten tiltak

Uønskede hendelser

Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Helsepersonell venter med å
godkjenne dokument for å
hindre umiddelbart innsyn.

(Som over.)

Stor

Liten

Lav

Foreldre eksponerer barnet ved
å vise journalen til
uvedkommende.

Foreldre som har
manglende dømmekraft når det gjelder
barnets personvern, tar
utskrift og viser til
naboer eller andre for å
få «hjelp».

Middels

Mange
dokumenter
blir liggende
for lenge uten
å være
avslutta/
godkjent.
Moderat

Moderat
Naboer blir
forutinntatt
mht. barnet
Barnet skal
leve videre i
samfunnet.

Side 34 av 39

Kommentarer – mulige og
eksisterende tiltak

Med tiltak
Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

(Venter f.eks. til neste avtalte time
når de kan få snakke med pasienten
først. Gjelder ikke bare barn, også
andre pasienter.)

Moderat

Liten

Lav

Være bevisst på dette, det er også en
grunn for å nekte innsyn: Det er til
barnets beste, det kan gå ut over
barnets helse og livssituasjon.

Liten

Moderat

Lav

De aller fleste pasienter har ikke
problemer med å lese journalen sin. I
de tilfellene der dette er problematisk
må det tas opp med pasientene.

ID

4.6

Trusler

Uten tiltak

Uønskede hendelser

Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Dokumenter som skulle vært
gjort tilgjengelig for foreldre, er
(fortsatt) nektet innsyn i.

Mangelfull opplæring,
stadig nye medarbeidere.

Stor

Liten

Lav

Manglende rutiner.
Ikke ansett som viktig i
en travel hverdag.

Venter med å
åpne opp til
man får en
henvendelse
om det. Da er
det kanskje
annet helsepersonell som
må gå inn i
DIPS og fjerne
nekting.

Kommentarer – mulige og
eksisterende tiltak
Opplæring: Vise i DIPS hvordan man
ser hvilke dokumenter som er nektet
innsyn i. Også vise hvordan man
åpner opp tidligere nekting.
Rutiner for å fjerne nekting: Når og
av hvem. F.eks. åpne nektede
dokumenter ved utskriving eller ved
avsluttet behandling.
For å åpne opp gamle dokumenter
(bakover i tid) blir rutinen den samme
for ved manuell forespørsel i dag.
Ha som rutine å ta ut regelmessige
rapporter over nektede dokument i
DIPS (ref. Helse Vest), og spørre «Skal
dette fortsatt være nektet?»
Hvis man kan nekte innsyn for en
tidsperiode eller behandlingsepisode,
bør det også være mulig å fjerne
nekting for hele denne perioden
samlet. Hvor lang tid bør det gå før
det åpnes?
Best å sette en individuell dato før
det åpnes igjen. Ofte dagen etter
neste behandling, kan da snakke om
journalnotatet først. «Aldri nødvendig med nekting mer enn 3 mnd.»
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Med tiltak
Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Moderat

Liten

Lav

ID

Trusler
Uønskede hendelser

Uten tiltak
Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Når barnet blir 16 år får
det «plutselig»
mulighet til elektronisk
innsyn i egen journal
(hvis det har en
godkjent
autentiseringsløsning).

Stor

Moderat

Middels

Kommentarer – mulige og
eksisterende tiltak

Med tiltak
Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Moderat

Moderat

Middels

Moderat

Moderat

Middels

Tema 5: Når barnet blir over 16 år …
5.1

Når barn blir 16 år, kan de lese
opplysninger som foreldre
og/eller andre har gitt i
tidligere år.

Familiekonflikter.
Behov for
ny/videre
behandling.

Automatisk varsel til helsepersonell
om å sjekke journalen før barnet blir
16 år? Det kan de bare gjøre for dem
som er i pågående behandling?
Behandler må vurdere om det er
åpne dokumenter som bør nektes,
om det er dokument som er nektet,
og om det er forsvarlig å åpne opp
disse. Første innsyn i journal sammen
med behandler. Gjelder spesielt dem
som er under behandling
Foreldre ville kanskje ikke at barnet
skulle lese dette – men må informere
foreldre om at på et gitt tidspunkt vil
dette bli tilgjengelig for barnet som
voksen.
Tydelig info til barn når de fyller 16,
om at «du nå kan se» og at «det kan
stå ting som er ubehagelig, som du
ikke visste noe om».

5.2

Uvedkommende får innsyn i
den unges (tidligere) journal.

BUP sine pasienter over
16 år er ukritiske mht.
sitt personvern.

Moderat

Moderat

Middels

Dette gjelder vel også
mange voksne
pasienter innenfor
psykisk helse?

For barnevernet er myndighetsalder
18 år, innenfor helse er det 16 år. Det
er ofte snakk om de samme
pasientene.
Hvis dette er pasienter under
behandling: Må bevisstgjøre
pasientene også om dette. Må av
denne grunn vurdere nekting av
dokumenter som tidligere har vært
åpne.
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Vedlegg B Tiltaksplan
Risikovurderingen har identifisert 18 trusler mot uønsket innsyn barns journal gjort av deres foreldre. Det må iverksettes tiltak for å unngå trusler med
uakseptabel risiko. Samme tiltak vil ofte redusere risiko for flere trusler. I dette kapitlet oppsummeres tiltak som må iverksettes. Dette inkluderer også tiltak som
delvis er innført i noen av foretakene, og som det finnes løsninger for gjennom rutiner, opplæring og bevisstgjøring. Tiltakene er gruppert i tre kategorier:
a. Tiltak som det finnes funksjonalitet for i DIPS og/eller i tjenesten
b. Tiltak der det må utarbeides ny funksjonalitet og/eller lages rutiner
c. Tiltak på helsenorge-siden (som hører inn under Direktoratet for e-helse)
Tabellen lister opp mulige tiltak under de tre kategoriene, hvem som er ansvarlig for å iverksette tiltakene, og hvilke trusler fra tabellen i Vedlegg A som får
redusert risiko når tiltaket gjennomføres.
TiltaksTrusler
Tiltak
ID
a) Tiltak som det finnes funksjonalitet for i DIPS og/eller i tjenesten

Ansvarlig

a.1

3.1, 3.2

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.)

Det enkelte HF

a.2

alle i gr. 1
alle i gr. 2
4.1, 4.2, 4.5

Nekting av innsyn på dokumentnivå.

 Helsepersonell/behandler
(ved godkjenning).
 Journalansvarlig og leder
(ved historiske dokument)

a.3

alle i gr. 1
alle i gr. 2
4.5

Nekting av innsyn i hele journalen gjennom funksjonalitet i «Kritisk
informasjon» i DIPS.

 Helsepersonell/behandler
 Journalansvarlig og leder
(systemansvar)

a.4

alle i gr. 1
alle i gr. 2
4.3, 4.4, 4.6

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.

 FSE (selve opplæringa)
 Hvert enkelt HF/klinikk/
avdeling (personalansvar)
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TiltaksID

Trusler

Tiltak

Ansvarlig

a.5

alle i gr. 1
alle i gr. 2
4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5

Bevisstgjøring i å vurdere i hvilke tilfeller nekting bør gjøres.

Den enkelte ansatte og
hvert enkelt HF ved
nærmeste leder

a.6

alle i gr. 1
alle i gr. 2
4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5

Lokale/regionale rutiner for hvilke tilfeller nekting bør vurderes.

HF/FSE

a.7

4.6

Bevisstgjøring i å vurdere om nektede dokumenter, ev. hele
journaler, kan åpnes for elektronisk innsyn.

Den enkelte ansatte og
hvert enkelt HF ved
nærmeste leder

a.8

4.6

b.1

alle i gr. 2
4.1, 4.4, 4.6

Få utviklet en funksjon for å nekte innsyn i alle dokumenter i en gitt
behandlingsperiode/omsorgsperiode, og tilsvarende funksjon for å
åpne opp alle dokumenter fra den samme perioden.

 Helse Nord (bestille)
 DIPS (utføre)

b.2

alle i gr. 1
alle i gr. 2
4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5

Få utviklet en beslutningsstøttefunksjon i DIPS med spørsmål «Har
du vurdert nekting av innsyn?»
Det må spesifiseres hvor finmasket dette skal være, hvilke kriterier
som skal ligge til grunn for slik påminnelse.

 Helse Nord (bestille)
 DIPS (utføre)

b.3

2.3, 3.2

Regionale rutiner (og løsninger?) for behandling/lagring av tester,
testresultater og testrapporter slik at de ikke er tilgjengelig i journal.

HF

b.4

alle i gr. 1
alle i gr. 2
4.2, 4.4, 4,5

Rutiner for å snakke med foreldre (og barn) om journalen og
begrunne hvorfor det nektes innsyn i dokumenter. Man bør fortelle
barn om journalen, om hva som skrives der og om det er greit at
foreldre kanskje kan lese dette etterpå. Ved mistanker om konflikt
kan man spørre foreldre direkte om det er greit at den andre
forelderen kan lese journalen.

Hvert enkelt HF/klinikk/avd.,
helsepersonell og nærmeste
leder

Lokale/regionale rutiner for når nektede dokumenter kan åpnes
opp.
b) Tiltak der det må utarbeides ny funksjonalitet og/eller lages rutiner
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b.5

5.1, 5.2

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.
c) Tiltak på helsenorge-siden (Direktoratet for e-helse)
c.1

alle i gr. 1

Gjøre det tydeligere hvor og hvordan man kan reservere seg (eller
barnet) mot elektronisk innsyn i journal og andre elektroniske
tjenester på helsenorge-plattformen.

helsenorge/direktoratet

c.2

1.3

Gjøre det mulig å reservere seg også mot andre enkelttjenester på
helsenorge, spesielt Timeavtaler og Henvisning, uten å måtte
reservere seg mot hele Min Helse.

helsenorge/direktoratet

c.3

1.1, 1.2, 1.3,

Varsle den andre forelderen når en av foreldrene har reservert mot
elektronisk innsyn i barnets journal på helsenorge-plattformen

helsenorge/direktoratet

c.4

1.1, 1.2, 1.3,

Kreve at begge foreldre er involvert for å oppheve reservasjon mot
elektronisk innsyn på helsenorge.

helsenorge/direktoratet

c.5

1.4

Arbeide videre for en raskere oppdatering av folkeregisteret mht.
fradømt foreldreansvar.

helsenorge/direktoratet

c.6

alle i gr. 1

Vurdere om barnets bostedsadresse kan brukes som utgangspunkt
for å gi foreldre elektronisk tilgang til barnets journal (samme
adresse for barn og foreldre). Da vil ikke foreldre som er fratatt den
daglige omsorgen, få elektronisk tilgang verken til innsyn i journal,
timeavtaler eller henvisningsstatus. Ulempe: Den andre forelderen i
de uproblematiske tilfellene med delt omsorg får heller ikke tilgang.

helsenorge/direktoratet

c.7

5.1

Vurdere løsninger for generell informasjon til unge som fyller 16 år
om at de nå har mulighet til elektronisk innsyn i egen journal.

helsenorge/direktoratet
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