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Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - 

informasjon 
 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med konsolidering av DIPS-installasjonene i en database har 
helseforetakene i regionen felles tilgang til pasientadministrative opplysninger (F-5 
bildet), kritisk informasjon og CAVE opplysninger om pasientene i DIPS EPJ og DIPS 
Lab. For at helseforetakene skal kunne inngå slikt samarbeid stiller pasientjournalloven 
§ 9 som vilkår at det skal inngås skriftlig avtale.  
 
I styringsgruppemøte 17. februar 2015 fikk FIKS i oppdrag å utarbeide forslag til slik 
skriftlig samarbeidsavtale (jf. sak 6/15). Det ble vedtatt at arbeidet med avtalen skulle 
gjøres i samarbeid med helseforetakenes personvernombud og 
Informasjonssikkerhetsforum i regionen, og så langt som mulig koordineres og 
samordnes med tilsvarende arbeid i de andre regionene. 
 
I styringsgruppemøte 16. april 2015 i sak 11/15 signerte Styringsgruppen til FIKS 
midlertidig samarbeidsavtale (vedlagt) for tilgang til opplysninger i felles database, og 
det ble samtidig avtalt slik videre oppfølging: 
 
FIKS orienterer om forslag til midlertidig samarbeidsavtale som foreslås brukt i en 
overgangsfase til en mer omfattende og permanent avtale er utarbeidet. Det må 
utarbeides regionale prosedyrer som IS-forum skal uttale seg om. FIKS får i ansvar å holde 
i dette arbeidet frem til det er utarbeidet en endelig avtale. Innspill notert: 
Innsynsprosjektet jobber med at pasienten skal kunne se logg for innsyn – dette kommer i 
neste fase. Informasjonssikkerhetsforum må ta stilling til systematikken som legges rundt 
kontroll. Behov for felles kontekst for konsekvenser v/”snoking”. 
 
SG ber HF-ene om å orientere egne styrer om avtalen som er inngått samt det videre 
arbeidet. FIKS utarbeider orienteringssaken. 
 
FIKS la i styringsgruppemøte 15. oktober 201515 i sak 30/15 frem forslag til 
orientering til HF-styrene og et første utkast til mal for permanent avtale.  
 
Videre arbeid 
Den midlertidige signerte avtalen etter pasientjournalloven § 9 for 
pasientadministrative opplysninger, kritisk informasjon og CAVE-opplysninger i DIPS 
EPJ og DIPS Lab, ble besluttet midlertidig av to grunner:  
1. Behovet for nødvendig forankring i helseforetakenes styrer 
2. Behovet for nærmere avklaring av omfang og ansvarsforhold 
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I tråd med oppdraget fra styringsgruppen har FIKS startet arbeidet med en mer 
permanent avtale.   
 
Formålet, både med den midlertidige og den permanente avtalen, er å sikre at 
informasjonssikkerhet og personvern blir godt ivaretatt, når det gis tilgang til 
helseopplysninger mellom helseforetakene for å yte, administrere eller kvalitetssikre 
helsehjelp til den enkelte. Med tilgang menes her at helsepersonell gis adgang til direkte 
elektronisk å hente frem helseopplysninger om pasienter.  
 
Avtalen skal sikre klare ansvarsforhold mellom partene, og i en mer permanent avtale 
vil det være sentralt å konkretisere ytterligere: 
- formålet med avtalen 
- databehandlingsansvaret 
- ansvar for informasjonssikkerhet - herunder tilgangsstyring 
- ansvar for å sikre pasientrettigheter og på hvilken måte disse sikres - herunder ha 

rutiner for hvordan henvendelser fra pasienter skal håndteres 
- hvordan den felles journalen skal håndteres ved endringer i samarbeidet, eller 

dersom den felles journalen skal opphøre å eksistere 
 
Pasientjournalloven § 9 gjelder alle systemer hvor helsepersonell som yter helsehjelp 
nedtegner eller registrerer opplysninger om pasienten i samsvar med 
dokumentasjonsplikten. Dette gjelder derfor også hvis helseforetakene vil etablere 
felles system for eksempelvis lagring og uthenting av røntgenbilder og laboratoriesvar. 
Det er en klar målsetting i regionen om at vi etter hvert skal ha én journal i Nord. En mer 
permanent avtale må derfor legge opp til at det skal være mulig med tilgang til 
opplysninger i alle fagsystemer, når og hvis det anses nødvendig og er tilfredsstillende 
sikkert. På grunn av nasjonale føringer og lovendringer haster det nå mest å få på plass 
tilgang til opplysninger om samme pasient i kreftpakkeforløp som går på tvers av 
virksomhetene. 
 
Helseforetakenes personvernombud og Informasjonssikkerhetsforum i regionen vil bli 
involvert i dette arbeidet. I tillegg koordinerer FIKS så langt som mulig dette arbeidet 
med nasjonale myndigheter og de andre regionene. Hittil har dette skjedd bl.a. gjennom 
deltakelse i referansegruppe for Helsedirektoratets utarbeiding av ny veileder for 
tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter, og deltakelse i en arbeidsgruppe i 
regi av Helsedirektoratet hvor representanter fra alle de fire helseregionene deler 
erfaringer fra samme arbeid i sine regioner. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg og lederne i brukerutvalgene i underliggende helseforetak ble 
orientert om nytt regelverk og arbeidet med tilgang til pasientjournaler i felles møte, den 
12. november 2014. Informasjonen ble gitt av programleder og juridisk rådgiver i FIKS. 
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Adm. direktørs vurdering  
Én journal i Nord – uansett hvor du bor er en ledestjerne for arbeidet med fremtidens 
elektroniske pasientjournal. Felles journal vil bidra til økt pasientsikkerhet og mer 
effektiv utnyttelse av våre ressurser. Helse Nord har hatt gleden av tett samarbeid med 
myndighetene for å få modernisert lovverket som gjør dette mulig.  
 
Deling av journalinformasjon på tvers av helseforetak krever at helseforetakene har god 
kontroll på informasjonssikkerheten, at en har et godt samarbeid om forvaltning av 
kliniske systemer, og at en har en felles avtale om deling av informasjon basert på 
forutsetning om ”fullt ut delt databehandleransvar”. Vedlagte foreløpige avtale ivaretar 
det siste. 
 
Styret i Helse Nord RHF vil få lagt frem den endelige avtalen til behandling, når den 
foreligger.  
 
 
 
Vedlegg:                       Midlertidig avtale av 16. april 2015, signert 
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