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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Evalueringen av etterarbeidet etter terrorhendelsen på Utøya den 22. juli 2011 og ved andre større 

hendelser,  har vist at det er usikkerhet i forhold til lovverket vedrørende utlevering av 

helseopplysninger til interessenter. Interessenter kan være kommisjoner, eksterne 

samarbeidspartnere (Norsk Luftambulanse (NLA), Legevakter etc) og mellom helseforetak 

(Helsedirektoratet, 2011).  Med helseopplysninger i denne sammenheng menes lydlogger /utskrift 

av lydlogg fra AMK og interne kvalitetssikringsprosjekter.  

Problemstilling 
I etterkant av hendelser erfarer ledere i klinikk for prehospitale tjenester (PHT) at de ofte er i 

situasjoner, der ledelsen blir bedt om å utlevere helseopplysninger. Blant ledere i klinikken 

oppleves det usikkerhet om hva som kan utleveres og til hvem. Dette medfører at ledere bruker 

mye tid og erfarer at dette er krevende, spesielt i situasjoner der hendelsen har stor 

samfunnsinteresse. På bakgrunn av dette er det et ønske om en gjennomgang av lovverket og 

dispensasjonsmuligheter for utlevering av helseopplysninger til interessenter for å forbedre 

systemer og lære. 

 

Effektmål:  
Sike at ledere i klinikk for prehospitale tjenester er kjent med gjeldende lovverk og 

dispensasjoner på området og at det er etablert gode systemer som øker sikkerheten knyttet til 

utlevering av helseopplysninger.  

Resultatmål: 
• Gjennomgang av lovverk for utlevering av helseopplysninger 

• Gjennomføre en evaluering av egen praksis på området  

• Utarbeide en prosedyre for utlevering av helseopplysninger etter hendelser.  

• Utarbeide en sak til ledermøte i klinikken, med mål om å sikre dialog og beslutning rundt 

klinikkens prosedyre. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
 For å kunne ta gode kvalitative beslutninger, er det av betydning at ledere har tilgang til gode 

systemer, god juridisk støtte og rett dokumentasjon, og at systemene og dokumentasjon er 

tilgjengelig og kjent for alle parter.  
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Det foregår et fremragende arbeid i hele helsetjenesten for å fremme kvalitet og sikkerhet 

(Grøndal, 2001, Hjort, 2004). Vår egen, Helsedirektoratets og Gjørvkommisjonens gjennomgang 

av nødetatenes innsats etter den 22. juli, avdekket en rekke lærings- og øvelsesmomenter og 

områder til forbedring. Dette er det første kommisjonsarbeidet som har evaluert nødetatenes 

innsats helhetlig.  For at tjenestene skal lykkes i dette arbeidet vil det være nødvendig å dele data 

mellom helseforetak, samarbeidspartnere og kommisjoner, slik at hele hendelsen kan gjennomgås 

som en helhet, og ikke stykkevis og delt.  

 

En av de viktige verdiene til spesialisthelsetjenestene ut i det offentlige rom, er befolkningens 

tillit til oss. Tillitt til at tjenesten til enhver tid kan tilby adekvat helsehjelp, og ikke minst tillitt til 

at den forvalter deres helseopplysninger etter gjeldende lov og forskrift. Et av 

spesialisthelsetjenestens mantra er taushetsplikt. Dette sitter sterkt i ryggmargen til alle som 

jobber i helsetjenesten. Taushetsplikten er hjemlet i helsepersonelloven § 21, forvaltningsloven 

§§ 13 til 13e og helseregisterloven § 15. Verdien om å ivareta personvern står også sterkt i det 

norske samfunnet.  Min erfaring er at lov om personvern ikke er så kjent i helsetjenesten. Lov om 

personvern er hjemlet i personopplysningsloven. 

 
For at helseforetaket skal kunne levere ut helseopplysninger, må det enten være basert på 

samtykke, eller at det ligger et formål som er hjemlet i lov og/eller forskrift. I tillegg må mottaker 

ha en tilrådning eller konsesjon for å behandle personopplysninger. (Personopplysningsloven 

m/forskrift). Utleveringer i visse forutsetninger omfatter likevel ikke utlevering av opplysninger 

hvor formålet er etterforskning. Da må utlevering baseres på samtykke fra pasient eller den som 

kan samtykke på pasientens vegne, eller en rettskjennelse på utlevering av opplysninger. Ved 

større hendelse, der flere er involvert, vil det være svært krevende å innhente samtykke fra alle de 

involverte (personopplysningsloven, lov om taushetsplikt). 

 

Etter hendelser har klinikk for prehospitale tjenester  iverksatt  interne kvalitetssikringsprosjekt 

etter helsepersonelloven § 26. I følge helsepersonelloven kan ikke data i interne kvalitetssikrings-

prosjekter publiseres og overføres til andre interessenter med mindre funn viser ”røde flagg”. 

Med ”røde flagg” menes systemsvakheter som det umiddelbart er nødvendig å informere om og 

rette opp i helsetjenestene, for å forebygge videre hendelser og skade. Videre regulerer lov om 

personvern og taushetsplikt hva og til hvem helseforetaket kan gi informasjon. Loven stiller 

videre krav til mottakere av informasjonen.  
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Ut fra dette kan man se at utlevering av helseopplysninger mellom interessenter er regulert av et 

komplekst lovverk, der flere lover vil virke inn på beslutningen en leder tar, og ikke minst på 

forventninger samarbeidende interessenter har. Vi erfarer at det er usikkerhet vedrørende hvilke 

lovverk som leder må forhold seg til, og som vil påvirke beslutningen om utlevering av 

dokumentasjon. Det er også usikkerhet rundt mottakers mulighet for å søke dispensasjon og hva 

det innebærer at en mottaker har en tilrådning eller konsesjon for å behandle personopplysninger.  

 

På bakgrunn av dette vurderer vi at det er behov for å ha en gjennomgang av lovverket, slik at 

ledere er i stand til å lede fremtidige krevende prosesser på en god måte og innenfor norsk lov. Å 

lede prosessen på en god måte kan også innebære å gi gode råd til interessenter som ønsker 

helseopplysninger utlevert om adgang til å søke dispensasjoner og konsesjon for å behandle 

personopplysninger. 

Fremdriftsplan med milepæler 
I forhold til prosjektet har jeg på et overordnet nivå, som skissert under, definert 5 milepæler i 

fremdriftsplanen. 

Lovverk Forkortelse Frist
Gjennomgang av 
gjeldende lover er 
fullført M1 11.04.2014
Organisasjons-               
utvikling Forkortelse Frist
Evaluering av 
klinikkens praksis er 
gjennomført                            M2 15.05.2014

Utkast til prosedyre 
er utarbeidet og 
vedlagt sak til 
ledermøte M3 15.05.2014

Sak til klinikkens 
ledermøte er 
utarbeidet og sendt 
ut til ledergruppen M4 15.05.2014

Prosedyre er 
godkjent og lovverket 
er kjent i lederlinja M5 16.06.2014  
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Budsjett – nøkkeltall  

Prosjektet vil ikke påføre merkostnader for organisasjonen. Det er derfor ikke behov for  

utarbeide et prosjektbudsjett. 

Risikoanalyse 

Vedlagt (vedlegg nr.2) ligger en risikoanalyse for prosjektet.  

 

Oppfølging av risikoanalysen. 

Prosjektet vil i samhandling med linjeledelsen diskutere risikosituasjonen. Prosjektet vil kunne 

legge frem oppdatert risikobilde, for å kunne iverksette risikoreduserende tiltak på ulike nivå så 

raskt som mulig og innen fristen den 16. juni. 

Anbefaling 
Ledergruppe beslutter at det skal iverksettes en gjennomgang av lovverket som regulerer 
utlevering av helseopplysninger og at klinikken evaluerer sin praksis. På bakgrunn av 
gjennomgangen og evalueringen må klinikken utarbeide en prosedyre. Arbeidet skal være 
avsluttet innen den16. juni 2014. 

 

Vedlegg 
Nr 1   Interessentanalyse 
Nr 1   Risikoanalyse 
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