
VEDLEGG 
 
Vedlegg 0 
 
Retningslinje for klinisk fagrevisjon i Helse Nord 
Hensikt 
Klinisk fagrevisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om den 
kliniske praksis innenfor et definert fagområde er i samsvar med beste praksis 
(revisjonsgrunnlaget). Der det finnes kunnskapsbaserte retningslinjer (internasjonale, 
nasjonale eller regionale) skal disse brukes i revisjonsgrunnlaget. Kliniske fagrevisjoner 
er et ledd i kvalitetsarbeidet i foretaksgruppen Helse Nord og skal bidra til forbedring av 
pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten. 
 
Hensikten med disse retningslinjene er å gi rammer for organisering, planlegging og 
gjennomføring av kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen. 
 

Omfang 
Retningslinjene gjelder kliniske fagrevisjoner som iverksettes fra Helse Nord RHF. 
 
Retningslinjene gjelder ikke revisjoner som gjennomføres av Internrevisjonen i Helse 
Nord RHF eller interne revisjoner som besluttes i de enkelte helseforetakene. 
 

Definisjoner 
 

Revisjonsleder: Person som blir oppnevnt til å lede fagrevisjonen. 
Vedkommende skal ha god kompetanse i revisjonsmetodikk. 
 

Fagrevisor: 
 
 
Revisjonsteam: 

Person som, på bakgrunn av sin fagkompetanse innen fagfeltet 
som revideres, deltar i revisjonsteamet. 
 
Ledes av revisjonsleder og er sammensatt av minst tre 
fagrevisorer fra ulike enheter. Fagrevisor erklæres inhabil 
under revisjonsarbeidet i egen enhet slik at hver enhet 
revideres av revisjonsleder og to fagrevisorer.  

  
Revisjonsgrunnlag: Beste praksis. Normative dokumenter med føringer for 

fagfeltet, som hovedregel nasjonale og/eller regionale faglige 
retningslinjer, som legges til grunn i den aktuelle fagrevisjonen. 

  
Observasjoner: Faktiske, objektive visuelle og auditive registreringer som er 

gjort av revisjonsteam under gjennomføring av fagrevisjonen. 
Dette omfatter: 

- Utsagn fra intervjuobjektene 
- Fremlagt dokumentasjon 
- Verifikasjon (kontroll) av innhentet informasjon  

  

 



 

Ansvar og myndighet (se også vedlegg Arbeidsbeskrivelse) 
a) Fagsjefene i Helse Nord har ansvar for å 

o innhente begrunnede forslag til revisjonstema. 
o Andre organer som for eksempel brukerorganisasjoner, 

kommunehelsetjeneste og fagnettverk kan også komme med 
forslag til revisjonstema. 

o identifisere aktuelle fagrevisorer. 
b) Kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF har ansvar for å; 

o i samarbeid med fagsjefene i Helse Nord velge ut revisjonstema og 
utarbeide forslag til årsplan for kliniske fagrevisjoner (en årlig rullerende 
2-årig plan) (vedlegg 1 «Årsplan»)  

o oppnevne revisjonsteam (vedlegg 2 «Revisjonsteam») og tildele oppdrag, 
samt inngå avtaler om disponering av fagrevisorer 

o melde inn forslag til årsplan som sak til fagsjefmøtet en gang i året, 
fortrinnsvis om høsten 

o melde inn omforent forslag til årsplan for kliniske fagrevisjoner til 
administrerende direktør i Helse Nord RHF 

c) Administrerende direktør i Helse Nord RHF har ansvar for 
o  vedtak av årsplan for kliniske fagrevisjoner. 

d) Oppnevnt revisjonsleder har ansvar for å 
o i samarbeid med oppnevnte fagrevisorer, planlegge og gjennomføre 

fagrevisjonen som angitt i det tildelte oppdraget og i henhold til  
arbeidsbeskrivelsen (vedlegg 3 «Gjennomføring av klinisk fagrevisjon»).  

o informere foretak og fagrevisorer om at det skal foretas klinisk fagrevisjon 
og tidspunktet for dette. Informasjonen gis minimum 3 måneder før 
revisjonen starter dersom ikke annet avtales særskilt. 

o melde til personverneombudet i det HF som skal revideres om klinisk 
fagrevisjon.  

e) Administrerende direktør i det enkelte helseforetak har ansvar for å 
o legge til rette for å frigi aktuelle fagpersoner til oppdrag som fagrevisor. 
o medvirke til gjennomføring av kliniske fagrevisjoner. 
o frigi pasientopplysninger til klinisk fagrevisjon på vegne av ansatte i 

virksomheten i samsvar med HPL §26  (vedlegg 8 «rettslig grunnlag»). 
 

Oppfølging av rapporter fra kliniske fagrevisjoner 
Ansvar for oppfølging av fagrevisjonsrapporter ligger i linjen i det enkelte helseforetak. 
Fagsjefmøtet skal behandle oppsummeringsrapportene og eventuelt anbefale ytterligere 
tiltak og/eller regional koordinering. Fagsjefmøtet etterspør tilbakemeldinger om 
helseforetakenes oppfølging av anbefalinger innen rimelig tid og senest ett år etter 
avsluttet revisjon. 
 

Utarbeidelse og godkjenning av denne retningslinjen: 
Retningslinjen er utarbeidet av Helse Nord RHF 
Dokumentet er godkjent av kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF 
og skal revideres neste gang innen <dato>.  
Retningslinjen ble lagt frem for styret i Helse Nord RHF <dato>. 

 



Vedlegg: 
1) Mal_Klinisk fagrevisjon_Årsplan 
2) Klinisk fagrevisjon_Revisjonsteam 
3) Arbeidsbeskrivelse_Klinisk fagrevisjon_ Gjennomføring 
4) Mal_Klinisk fagrevisjon_ Avtale disponering av fagrevisor 
5) Mal_Klinisk fagrevisjon_Infomasjonsbrev 
6) Mal_Klinisk fagrevisjon_Intervjuguide 
7) Mal_Klinisk fagrevisjon_Rapport 
8) Notat_Klinisk fagrevisjon_Rettslig grunnlag 
9) Mal_Klinisk fagrevisjon_Avtale om tilgang til informasjonssystem for ikke ansatt 
10) Utdrag fra Helse Nords kvalitetsstrategi 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
  

 



Vedlegg 1 
 
 
Årsplan for kliniske fagrevisjoner: 
 
Årsplanen gjelder for 2 år og rulleres hvert år 
 
Årsplanen skal inkludere: 
• Tema for revisjoner:  Spesifiserte fagområder/spesialistfunksjoner som skal 

revideres.  
• Revisjonsformål:  Nærmere beskrivelse av hva som skal revideres og hvorfor. 
• Revisjonsgrunnlaget:  Hvilke faglige bestemmelser det skal revideres mot. (Evt kan 

dette fastsettes i dialog med revisjonsteamet) 
• Enheter til revisjon:  Hvilke foretak/organisatoriske enheter som skal revideres. 
• Økonomi: Budsjett innenfor gjeldende økonomiske rammer. 

  

 



Vedlegg 2 
 
Revisjonsteam  
 
 
 
• Fagrevisorer må ha legitimitet i aktuelle fagmiljøer og ha gode samarbeidsevner. 

 
• Revisjonsleder skal ha kompetanse i revisjonsmetodikk, og bør være ansatt i Helse 

Nord RHF. Ved behov kan denne innleies fra ekstern virksomhet. Det kan også 
avtales at revisjonslederrollen ivaretas av ansatt i underliggende helseforetak. Dette 
forutsetter at uavhengighet til enhetene som skal revideres ivaretas. 
 

• Det skal inngås skriftlig avtale mellom Helse Nord RHF og nærmeste personalleder 
om disponering av fagrevisor. Fagrevisorer mottar ordinær lønn fra sin 
arbeidsgiver, ikke særskilt honorar for oppdraget. Reise- og oppholdsutgifter 
dekkes av Helse Nord RHF. Ved bruk av fagrevisorer utenfor egen helseregion kan 
honorar avtales særskilt. 

 

Definisjoner 
 

Revisjonsleder: Person som blir oppnevnt til å lede fagrevisjonen. 
Vedkommende skal ha god kompetanse i revisjonsmetodikk. 
 

Fagrevisor: 
 
 
Revisjonsteam: 

Person som, på bakgrunn av sin fagkompetanse innen fagfeltet 
som revideres, deltar i revisjonsteamet. 
 
Ledes av revisjonsleder og er sammensatt av minst to eller flere 
fagrevisorer fra ulike enheter. Hver enhet revideres av 
revisjonsleder og to fagrevisorer. Fagrevisor erklæres inhabil 
under revisjonsarbeid i egen enhet.  

 
 
  

 



Vedlegg 3 
 
Retningslinje for klinisk fagrevisjon i Helse Nord 
Vedlegg 3   
 
Arbeidsbeskrivelse: Gjennomføring av klinisk fagrevisjon:   
Revisjonsleder skal, i samarbeid med oppnevnte fagrevisorer, planlegge og gjennomføre 
fagrevisjonen i henhold til det tildelte oppdrag.  
 
Dette innebærer å: 
a) Sette seg inn i revisjonsgrunnlaget som er angitt i årsplanen og ved behov avklare 

dette nærmere i dialog med kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF og 
fagsjefene i Helse Nord. 

b) Identifisere/definere revisjonskriterier basert på oppgitt revisjonsgrunnlag, 
beslutte hvilke revisjonshandlinger som skal utføres og hvilke dokumenter som 
innledningsvis skal etterspørres.  

c) Utarbeide intervjuguide og eventuelt annet materiell til støtte for gjennomføring av 
revisjonshandlinger og dokumentasjon av disse. (Vedlegg 6 «Mal: Intervjuguide, 
klinisk fagrevisjon») 

d) Utarbeide tidsplan for gjennomføring av fagrevisjonen. 
e) Informere det enkelte foretak og aktuelle fagrevisorer om at det skal foretas klinisk 

fagrevisjon og tidspunktet for dette.  Meldingen sendes minst 3 måneder før 
planlagt oppstart av revisjonen dersom ikke annet avtales særskilt. Meldingen 
sendes til postmottak, adressert til foretaket ved aktuell enhet. I meldingen bes 
foretakene om å oppnevne lokal kontaktperson for fagrevisjonen, samt å oversende 
revisjonsleder etterspurte dokumenter.  

f) Sikre at fagrevisorer får nødvendig og tilstrekkelig lesetilgang til pasientjournal og 
at all tilgang kan logges med «Kvalitetssikring / Fagrevisjon». 

g) Sørge for at det foreligger databehandleravtaler dersom det er nødvendig for 
revisjonsleder eller eksterne fagrevisorer. Jfr vedlegg 6 («Klinisk fagrevisjon - 
rettslig grunnlag» s. 3) 

h) Sørge for søknad om tilgang for fagrevisorer til pasientidentifiserende opplysninger 
fra aktuelle registre der dette er nødvendig for gjennomføring av klinisk fagrevisjon. 
Dette kan for eksempel være fra nasjonale eller regionale kvalitetsregistre, eller fra 
SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering).  

i) Melde til personverneombudet i det HF som skal revideres om klinisk fagrevisjon. 
j) Inngå avtaler med det aktuelle helseforetak om gjennomføring av fagrevisjonen, 

herunder avklare eventuelle spørsmål om oversendelse av dokumenter, tidspunkter 
for oppstartsmøte og intervjuer, behov for journaluttrekk, bestilling av møterom, 
annen praktisk tilrettelegging og tidspunkt for oppsummeringsmøte. 

k) Det enkelte revisjonsbesøk (med oppstartsmøte, intervjuer, evt. verifikasjoner og 
oppsummeringsmøte) gjennomføres normalt i løpet av én til fire dager. 

l) Gjennomføre oppstartsmøter med aktuelle enheter. 
m) Gjennomføre revisjonshandlinger og dokumentere disse.  
n) Dokumentere observasjonene som gjøres. (jfr pkt 3 i retningslinjen) 
o) Analysere og vurdere innsamlet informasjon opp mot revisjonsgrunnlaget. 
p) Identifisere manglende samsvar med revisjonsgrunnlaget og områder hvor 

forbedringstiltak er nødvendig. Også andre vesentlige forbedringsmuligheter 
avdekket i revisjonen kan påpekes, selv om de ikke omfattes av konkrete krav i 
revisjonsgrunnlaget. 

 



q) Gjennomføre oppsummeringsmøter for presentasjon av, og dialog om, observasjoner 
og vurderinger. 

r) Utarbeide utkast til skriftlig fagrevisjonsrapport som, innen 2 uker etter siste 
oppsummeringsmøte, sendes revidert enhet til gjennomgang og kvalitetssikring. Det 
gis 2 ukers frist for tilbakemelding. (vedlegg 7 «Mal: Rapport fra klinisk fagrevisjon») 

s) Vurdere behovet for justeringer i rapport på bakgrunn av tilbakemeldinger på 
rapportutkast. 

t) Utarbeide endelig fagrevisjonsrapport til det enkelte helseforetak v/fagsjef og 
revidert enhet. Endelig rapport bør foreligge innen 6 uker etter siste 
oppsummeringsmøte.  

u) Utarbeide oppsummeringsrapport av gjennomførte revisjoner for hvert 
revisjonstema til det regionale fagsjefmøtet, med kopi til kvalitets- og 
forskningsdirektør i Helse Nord RHF og adm. direktører i alle helseforetak i Helse 
Nord. 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
  

 



Vedlegg 4 
 

<foretak HF> 
<postadresse> 
<postnr sted> 
 

Deres ref.:  Vår ref.:   
<arkiv nr> 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
<saksbehandler> 
  

Sted/dato: 
Bodø, <dato> 
 

Avtale fagrevisor 
Helse Nord RHF har som oppgave å sørge for god behandling til alle pasienter i Nord-Norge 
uavhengig av bosted. Målet er å sikre at behandlingen som gis i regionen er i tråd med beste 
praksis og å redusere uønsket variasjon. Som et av virkemidlene for å oppnå dette, er det 
besluttet å gjennomføre kliniske fagrevisjoner. Fagrevisjoner er forankret i kvalitetsstrategien 
for Helse Nord 2016-2020.  
 
En klinisk fagrevisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om den 
kliniske praksis innenfor et definert fagområde er i samsvar med beste praksis 
(revisjonsgrunnlaget). Der det finnes kunnskapsbaserte retningslinjer (internasjonale, 
nasjonale eller regionale) brukes disse i revisjonsgrunnlaget.  
 
Ved gjennomføring av kliniske fagrevisjoner er det behov for fagrevisorer som har 
spesialkompetanse innen det fagfeltet som skal revideres. I forbindelse med fagrevisjon 
<revisjonsområde> som vil bli gjennomført i perioden <periode> er det oppnevnt følgende 
fagrevisor fra <foretak HF>.  
 
• <navn, stilling, foretak HF> 
 
Fagsjefene i helseforetakene har deltatt i prosessen for oppstart av fagrevisjonen. Det er 
kvalitets- og forskningsdirektør som oppnevner fagrevisorer. 
 
<foretak HF> bekrefter at fagrevisor vil bli stilt til rådighet til gjennomføring av fagrevisjonen. 
For den enkelte fagrevisjon er det estimert 2-3 dagers arbeid, i tillegg vil det gå med noe tid til 
møter og kvalitetssikring. Fagrevisor skal være med på 2-3 revisjoner, slik at estimert omfang 
i perioden anslås å være 8-12 dager. Fagrevisor vil, basert på sin kunnskap, bidra med 
utarbeidelse av revisjonsgrunnlag og gjennomføring av revisjonen, samt kvalitetssikring av 
oppsummeringsrapport.  
 
Fagrevisorer skal motta ordinær lønn fra sin arbeidsgiver, ikke særskilt honorar for 
oppdraget. Reise- og oppholdsutgifter dekkes av Helse Nord RHF.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
<navn>         <navn> 
Kvalitets- og forskningsdirektør      <stilling> 
Helse Nord RHF        <foretak HF> 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 



Vedlegg 5 
 
 
<foretak HF> 
<postadresse> 
<postnr sted> 
 

Deres ref.:  Vår ref.:   
 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
 
  

Sted/dato: 
Bodø,  
 

Informasjon om klinisk fagrevisjon - <revisjonsområde/fagområde> 
Helse Nord RHF har som oppgave å sørge for god behandling til alle pasienter i Nord-Norge 
uavhengig av bosted. Målet er å sikre at behandlingen som gis i regionen er i tråd med beste 
praksis og å redusere uønsket variasjon. Som et av virkemidlene for å oppnå dette, er det 
besluttet å gjennomføre kliniske fagrevisjoner. Fagrevisjoner er forankret i kvalitetsstrategien 
for Helse Nord 2016-2020.  
 
En klinisk fagrevisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om den 
kliniske praksis innenfor et definert fagområde er i samsvar med beste praksis 
(revisjonsgrunnlaget). Der det finnes kunnskapsbaserte retningslinjer (internasjonale, 
nasjonale eller regionale) brukes disse i revisjonsgrunnlaget.  
 
Det er besluttet <dato for evt styrevedtak> at det i Helse Nord skal gjennomføres kliniske 
fagrevisjoner på tvers av helseforetakene.  
 
Fagrevisjonen det informeres om her vil omfatte en vurdering av dagens praksis for utredning 
og behandling av pasienter med <revisjonsområde/fagområde> opp mot revisjonsgrunnlaget. 
 
Som en del av revisjonen vil det bli foretatt en gjennomgang av rutiner, bruk av retningslinjer, 
intervjuer med nøkkelpersoner, journalgjennomgang, gjennomgang av relevante registre og 
analyser. Det vil bli satt av <varighet> dager til stedlig gjennomgang hos det enkelte 
helseforetak.  
 
Det er planlagt stedlig besøk hos <sted / HF>, <tidsperiode>. 
 

 
Revisjonsteamet vil bestå av følgende personer: 

• Fagrevisor <navn, stilling> 
• Fagrevisor <navn, stilling> 
• Revisjonsleder <navn, stilling> 

 
 
Vi ber om at det så snart som mulig blir oppnevnt en kontaktperson i foretaket som vi kan 
kommunisere med i forbindelse med den videre planleggingen og gjennomføringen av 
fagrevisjonen. Det er ønskelig at kontaktpersonen senest innen <dato> tar kontakt med 
<revisjonsleder> for nærmere avtale og avklaringer, <kontaktinformasjon epost og mobil>.  

 
 
 

Med vennlig hilsen 

 



 
 
 
<navn>     <navn>   <navn> 
Kvalitets- og forskningsdirektør  Kvalitetssjef   Revisjonsleder 
Helse Nord RHF    Helse Nord RHF  <selskap / firma> 
 
 

  

 



Vedlegg 8 
 

 
 INTERNT NOTAT  
Til: Kvalitets- og forskningsavdelingen  
Fra: Ann Elisabeth Rødvei advokat MNA og seniorrådgiver/jurist Heidi Talsethagen  
Dato: 25.1.17  
Juridisk vurdering – rettslig grunnlag for databehandling – klinisk fagrevisjon  
1. Innledning  
 
Notatet er utarbeidet etter henvendelse fra Siv Høymork (m.fl) med spørsmål om 
fagrevisor(er) fra helseforetak i Helse Nord kan gis tilgang til pasientjournaler i et annet 
helseforetak i Helse Nord for å gjennomføre kliniske fagrevisjoner.  
2. Bakgrunn  
 
Klinisk fagrevisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om den 
kliniske praksis innenfor et definert fagområde er i samsvar med nærmere angitte 
kunnskapsbaserte retningslinjer (revisjonsgrunnlag). Kliniske fagrevisjoner er et ledd i 
kvalitetsarbeidet i foretaksgruppen Helse Nord og skal bidra til å forbedre 
spesialisthelsetjenesten.  
Fagrevisjonene er forankret i kvalitetsstrategien for Helse Nord 2016-2020. I første omgang 
er det besluttet og forankret i fagsjefsmøtet i regionen å gjennomføre 2 fagrevisjoner 
(Nstemi og kjemoterapi etter tykktarmkreft). Dersom metoden viser seg hensiktsmessig 
som kvalitetsforbedrende tiltak, vil den tas i bruk på flere fagområder.  
For fagrevisjonen knyttet til Nstemi er følgende fagrevisorer utpekt:  
 Bjørn Haug, enhetsdirektør/kardiolog fra Helgelandsykehuset HF  
 Haakon Lindekleiv, medisinske fagsjef UNN HF  
 Roar  Thorshaug, over lege Nordlandssykehuset HF  
 
For å vurdere pasientbehandlingen og kvalitet i registreringen har fagrevisorene behov for 
lesetilgang i den elektroniske pasientjournalen. Ingen personidentifiserbare opplysninger 
tas ut og lagres i andre systemer, og revisjonen foregår i samsvar med uidentifiserbare 
sjekklister som fylles ut for det senere arbeid. Der det er konkrete spørsmål til 
pasientbehandlingen (basert på revisjonsgrunnlaget), fylles disse ut parallelt med 
gjennomgangen, hovedsakelige som ja/nei spørsmål. Navn/personopplysninger påføres 
ikke sjekklistene og resultatet fra gjennomgangen pr sykehus blir aggregert i en rapport 
(også uten personinformasjon).  
Fagrevisorene skal arbeide sammen to og to på fagrevisjonene, og behøver tilgang 
lesetilgang til journalopplysninger uavhengig av foretaksgrensene i Helse Nord. 2  
 

 



 
3. Rettslig vurdering  
 
Vurdering er gjort under forutsetning av at revisjonen utføres som beskrevet over og at 
opplysninger ikke kan tilbakeføres til pasienten på grunnlag av informasjon i sjekklistene 
(at sjekklistene består av anonyme data).  
Tilgang til journal og behandling av helseopplysninger krever særskilt hjemmelsgrunnlag 
hver for seg.  
3.1 Journaltilgang  
Hpl § 26 er hjemmelsgrunnlag for tilgang til taushetsbelagte opplysninger innenfor en 
virksomhet, når tilgangen er nødvendig for å gi helsehjelp eller for internkontroll og for å 
kvalitetssikre tjenesten. Formålet med bestemmelsen er å legge til rette for nødvendige 
pasientsystemer slik at tjenesten kan planlegges og gjennomføres på en rasjonell og 
kvalitativt forsvarlig måte.1 Bestemmelsen tillater at personidentifiserbare opplysninger gis 
til virksomhetens ledelse. Med virksomhetens ledelse innen den offentlige 
spesialisthelsetjenesten menes helseforetaket.2 Opplysningene skal så langt som mulig gis 
uten individualiserende kjennetegn.  
1 Ot.prp. nr. 13 (1998-1999), s 230  
2 Rundskriv IS-08/12, s 70  
Formålet med de kliniske fagrevisjonene er å fastslå om den kliniske praksis innenfor et 
definert fagområde er i samsvar med nærmere angitte kunnskapsbaserte retningslinjer, og 
er et ledd i kvalitetsarbeidet i foretaksgruppen Helse Nord. Revisjonene skal bidra til å 
forbedre kvalitetssikre spesialisthelsetjenestene som tilbys. Formålet med revisjonene 
ligger dermed innenfor formålet med hpl § 26, og bestemmelsen gir hjemmelsgrunnlag for 
tilgang til de aktuelle helseopplysningene.  
Helseforetakene i Helse Nord har inngått avtale om felles journal jf. pasientjournalloven § 9. 
Når helseforetakene har slikt samarbeid om behandlingsrettede helseregistre kan 
helseopplysninger også gis til ledelsen i samarbeidende virksomheter, jf. hpl § 26 andre 
ledd.  
Konklusjon: Fagrevisjonens formål er å kvalitetssikre tjenesten og fagrevisorene kan gis 
tilgang til pasientjournalopplysninger med hjemmelsgrunnlag i hpl § 26, første og andre 
ledd.  
3.2 Behandlingsgrunnlag  
Pasientjournalen er rettslig forankret i pasientjournalloven § 8. Når opplysningene først er 
registrert i pasientens journal, så følger det også at opplysningene kan behandles til 
virksomhetens interne kvalitetssikring av helsehjelpen, jf. pasientjournalloven § 6 tredje 
ledd som lyder slik:  
«Helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre kan bare behandles når det er 
nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for administrasjon, internkontroll eller 
kvalitetssikring av helsehjelpen.» (vår utheving). 3  
 

 



Konklusjon: Helseforetakene har behandlingsgrunnlag i pasientjournalloven § 6 så lenge 
databehandlingen skjer innen rammen av hpl § 26.  
3.3 Øvrige rettslige forhold  
Hvert av helseforetakene er databehandlingsansvarlig for den aktuelle databehandlingen. 
Gjennom avtale om felles journal har helseforetakene avtalt delt databehandlingsansvar. 
Administrerende direktør i hvert av helseforetakene er ansvarlig for den databehandlingen 
som fagrevisjonen innebærer, men selve oppgaven kan delegeres. De som er utpekt som 
fagrevisorer i helseforetakene kan dermed utføre oppgaven med klinisk fagrevisjon på 
fullmakt/delegasjon fra ledelsen, og det er ikke nødvendig med databehandleravtale for den 
aktuelle behandlingen.  
Oppsummert: Helseforetakene har behandlingsgrunnlag for klinisk fagrevisjon i 
pasientjournalloven § 6, forutsatt at databehandlingen skjer med kvalitetssikringsformål 
innenfor rammen av helsepersonelloven § 26 og i regi av helseforetakene selv. Oppgaven 
kan utføres av oppnevnte fagrevisorer etter delegasjon av helseforetakenes ledelse.  
NB. Helse Nord RHF har ingen pasientjournal og er ikke del i avtalen om delt journal mellom 
helseforetakene. Dersom personell fra Helse Nord RHF skal delta i behandlingen, må Helse 
Nord RHF derfor etablere databehandleravtale med helseforetakene.  
4. Praktisk  
Kvalitets- og forskningsavdelingen må selv avklare med ledelsen i helseforetakene/HOS 
hvordan fagrevisorene skal gis tilgang. Eventuelle rutiner ift. informasjonssikkerhet og/eller 
meldeplikt til personvernombud må også avklares med helseforetakene. 
  

 



Vedlegg 9 
 

 
AVTALE OM TILGANG TIL INFORMASJONSSYSTEM FOR MEDARBEIDER SOM IKKE ER ANSATT I ELLER 

LØNNET AV VIRKSOMHETEN 
 mellom 

 
<Medarbeider>, <rolle> 

<11-sifret fødselsnr> 
og 

<Foretaket HF (forkortelse)> 
org.nr. NO <org.nr> 

                                          
Det er i dag inngått følgende avtale: 
 
1. FORMÅL MED AVTALEN 

Avtalen gir <Foretaket> instruksjonsmyndighet over <medarbeideren> når vedkommende 
benytter foretakets informasjonssystem  og som utfører arbeid for foretaket.  

 
2. OPPDRAGSBESKRIVELSE 

<Medarbeideren> skal utføre arbeidsoppgaver for <foretak> i tilknytning til prosjekt/arbeid  
<……> med de ressurser virksomheten stiller til disposisjon. 
 

3. FORUTSETNINGER FOR ARBEIDSFORHOLDET 
<Foretaket> har instruksjonsmyndighet i forhold til <medarbeideren> i den perioden 
vedkommende utfører tjeneste for <Foretaket>, jf Helseregisterloven § 13, 1. ledd. 

 
TAUSHETSPLIKT OG SIKKERHETSINSTRUKS 
 
Denne erklæringen gjelder for all bruk av informasjonssystemer, maskiner, program og data ved 
<foretaket>. 
Av sikkerhetshensyn blir all bruk av informasjonssystemet lagret i sporingslogger for å avdekke 
eller oppklare sikkerhetsbrudd. Disse loggene inneholder oversikt over den enkeltes bruk av 
informasjonssystemet, f.eks. vil den avdekke hvilke steder som oppsøkes på Internett, av hvem 
og tidspunkt. 
Hvis det avdekkes at bruken av informasjonssystemet er i strid med <foretaket's> bestemmelser, 
herunder sniklesing i pasientjournaler, vil det kunne bli iverksatt sanksjoner. 

 

JEG FORSTÅR: 
• at jeg i mitt arbeid/praksis for <foretaket> vil kunne få kjennskap til opplysninger om 

personers legems- eller sykdomsforhold, eller andre personlige forhold som det av hensyn til 
pasienter, deres pårørende, barn og forelder/foresatte eller andre er nødvendig å bevare 
taushet om, jfr. Helsepersonelloven § 21. 

• at dette arbeidet krever ansvarsfølelse, lojalitet og pliktroskap. 
• at brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar og eventuelt utelukkelse fra 

tjenesten. 
• at taushetsplikten også gjelder etter at jeg har sluttet i tjenesten 

 
Jeg er innforstått med at den taushetserklæring som jeg har undertegnet også gjelder for bruk av 
Internett og e-post. 

 



Jeg er og innforstått med at eiendomsretten til alt IT-utstyr ved <foretaket>, det være seg innhold, 
programvare, virksomhetsrelatert e-post og dokumenter som er lagret på <foretakets> maskiner, er 
å regne som <foretakets> eiendom. Med dette forstås at ingenting kan regnes som privat og ikke 
benyttes til andre formål enn det som denne erklæringen omfatter. Forskningsdata/arbeid reguleres 
av egne retningslinjer. 
Når jeg bruker sykehusets Internett og e-post så opptrer jeg på vegne av <foretaket> og må handle i 
tråd med dette. 
 
Passord som man bruker for å logge på <foretakets> systemer er et personlig passord og skal ikke 
utleveres til andre. Samme passord skal ikke benyttes på eksterne tjenester. 
 
Ved å signere denne avtalen bekrefter jeg å ha mottatt et eksemplar av Helse Nords Sikkerhetspolicy 
og instruks for bruk av <foretakets> IT-system, har gjennomgått, forstått og akseptert dette.  
Sikkerhetsinstruksen vedlegges denne avtalen. 
 
Jeg skal innrette meg etter den til enhver tid gjeldende sikkerhetsinstruks for <foretaket> og andre 
aktuelle internkontrollrutiner. Jeg skal gjennomgå og må ha bestått obligatorisk e-læringskurs i 
informasjonssikkerhet før tilgang blir gitt til <foretakets> informasjonssystem. 
4.  
 
5. LØNNSUTBETALING 

<Medarbeideren> mottar ikke lønn fra <Foretaket>. 
 
6. ENDRINGER 

Eventuelle endringer og tillegg til nærværende avtale skal inngås skriftlig. 
 
7. VARIGHET 

Avtalen gjelder fra xx.xx.xxxx og så lenge <medarbeideren> utfører arbeid for <Foretaket>, men 
likevel ikke etter xx.xx.xxxx. Tilgang til <Foretaket> sitt informasjonssystem skal stenges ved 
opphør av avtalen. Dersom oppdraget avsluttes tidligere enn planlagt plikter medarbeideren å 
melde opphør til sin oppdragsgiver slik at tilganger kan stenges. 

 
Denne avtale er undertegnet i 2 – to – eksemplar, hvorav hver part beholder 1 – ett – eksemplar. 
 

<sted>, den …………     <sted>, den…………  
 

………………………………..     ……………………………… 
<Avdelings-/klinikkleder/direktør>    <Medarbeider>  

 
 
  

 



Vedlegg 10 
Avtale om tilgang til informasjonssystem for ikke ansatt 
 

 

TAUSHETS- OG EGENERKLÆRING 
 

 
Område for denne instruksen 
Denne instruksen gjelder for bruk av foretakets IKT-system. Med "IKT-system" forstås 
maskiner, arbeidsstasjoner, skrivere, programmer, data, flyttbare lagringsmedia, 
utskrifter m.v. som benyttes av eller stilles til disposisjon av foretaket, inklusive alle 
former for nettverk og de systemene som man får tilgang til gjennom slike nettverk. 
Reglene gjelder for ansatte, studenter og andre som får tilgang til foretakenes IKT-
system, heretter kalt bruker. 
Brukeren plikter å holde seg informert om den til enhver tid gjeldende instruks. 
Instruksen skal være oppslått på egnede steder. Den finnes hos din leder og kan også fås 
ved henvendelse til Sikkerhetssjef IKT/Informasjonssikkerhetsansvarlig.  
Alle data/registre som er fremkommet i forbindelse med foretakets virksomhet eies i 
henhold til lover og forskrifter av institusjonen. Programvare som er utviklet i 
arbeidsforholdet eller i prosjekter der foretaket deltar, er institusjonens eiendom dersom 
ikke annet er skriftlig avtalt.  
 
Generelle krav 

a) Foretakets IKT-systemer skal kun benyttes til virksomhet som har direkte 
tilknytning til faglig virksomhet, administrasjon, egen forskning, studier eller 
organisasjonsarbeid i forening ved foretaket, med unntak som nevnt i pkt. 8. 

b) Ved all bruk av systemet skal brukeren identifisere seg ved å oppgi eget 
brukernavn og passord. 

c) En bruker har plikt til å følge anvisninger om bruk av systemet og tjenester knyttet 
til systemet. En bruker skal sette seg inn i aktuelle bruksanvisninger og 
dokumentasjon, for på den måten å hindre feilbruk eller driftsforstyrrelser. 

d) Når arbeidsplassen forlates, skal brukeren alltid logge seg av systemet eller låse 
arbeidsstasjonen. Dette bidrar til å hindre at ikke-autoriserte får innsyn i IKT-
systemene. 

e) Alle ansatte eller andre som skal ha tilgang til de elektroniske 
informasjonssystemene i foretaket må gjennomføre og bestå e-lærings kurset om 
informasjonssikkerhet. 

f) Brukernavnet er strengt personlig. Bruk eller forsøk på bruk av andre brukeres 
brukernavn og/eller passord ved pålogging er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å utgi 
seg for å være en annen person ved bruk av foretakets IKT-systemer. 

g) Passordet skal være på 8 eller flere tegn, og skal inneholde både tall, bokstaver og 
tegn for å gjøre det vanskeligere å avsløre passordet for uvedkommende. Navn, 
brukernavn, fødselsdato eller lignende skal ikke benyttes. Husk at passordet er din 
nøkkel til de opplysningene som finnes på foretaket.  

h) En bruker skal beskytte passord og liknende sikkerhetselementer slik at disse ikke 
blir kjent for andre. Dersom brukeren har mistanke om at slikt er blitt kjent, skal 
bruker sørge for at passord m.v. skiftes umiddelbart. 

 



i) En bruker skal forhindre at ikke-autoriserte personer får tilgang til bruk av 
systemet eller tilgang til rom hvor utstyr er tilgjengelig. 

j) En bruker skal rapportere forhold som kan ha betydning for systemets sikkerhet 
eller integritet i henhold til gjeldende rutine for melding av avvik. Alvorlige 
hendelser eller tilstander rapporteres i tillegg umiddelbart til Sikkerhetssjef 
IKT/Informasjonssikkerhetsansvarlig/Helse Nord IKT, se prosedyre Melding om 
avvik informasjonssikkerhet – PR26149. 

k) En bruker skal ikke benytte seg av muligheten til innsyn i informasjon som 
brukeren i utgangspunktet vet han/hun ikke har tilgang til. Dette gjelder 
uavhengig av om dataene er beskyttet eller ikke (snoking).  

l) Modem eller lignende kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt brukt på foretakets IKT-
systemer (hjemmekontorløsninger er omfattet av eget reglement). 

m) Reparasjon av utstyr skal alltid organiseres av Helse Nord IKT. 
n) Det er ikke tillatt å importere programmer fra eksterne nett uten at dette er 

godkjent.  
Kun programvare som er lisensiert til foretaket og som Helse Nord IKT har 
godkjent, kan benyttes på foretakets IKT-system. Kopiering av foretakets 
programvare uten tillatelse er forbudt! 

o) Datafiler skal virussjekkes før bruk i IKT-systemet. Normalt er dette en prosedyre 
som utføres automatisk på den enkelte maskin. Dersom en bruker har mistanke 
om at en slik kontroll ikke blir utført skal Sikkerhetssjef IKT/Helse Nord IKT varsles 
umiddelbart. 

p) Private maskiner/utstyr er ikke tillatt å koble til foretakets system/nettverk 
(produksjon), men kan kobles til et eget nett som er tilrettelagt for dette formål. 
Alt utstyr som skal kobles til foretakets IKT-system skal være godkjent av Helse 
Nord IKT. 

q) Ved opphør av ansettelsesforhold skal brukeren rydde sitt reserverte område. 
Skjer ikke dette vil Helse Nord IKT slette filer og deaktivere brukernavnet. For 
øvrig henvises det til personalrutinene vedrørende avvikling av arbeidsforhold. 

 
Elektronisk post (e-mail/e-post) 

r) Alle brukere ved helseforetaket har egen postkasse som skal brukes til mottak og 
sending av e-post. Foretaket bruker e-post som en av de viktigste 
informasjonskanaler over for de ansatte.  Den enkelte ansatte bør daglig sjekke sin 
innboks. 

a) E-post skal ikke brukes til å sende pasientrelaterte eller andre sensitive 
opplysninger uten at dette er spesielt sikret (kryptert i h t Datatilsynets 
krypteringskrav) og godkjent av sikkerhetsledelsen. Enkelte skannere har 
innebygd funksjonalitet for å sende e-post til brukeren med de skannede 
dokumentene. Slik funksjonalitet skal ikke benyttes for å sende pasientsensitive 
opplysninger til en selv eller andre.  

b) E-post skal kun sendes til personer som kan ha nytte av å motta den fra deg jfr. 
pkt. 3a i denne instruksen. 

c) Innsyn i e-post, se § 9-3 i Personopplysningsforskriften samt pkt. 6 i denne 
instruksen. 

d) Dersom e-post skal være tilgjengelig på mobiltelefon skal dette sikres særskilt og 
virksomheten skal ha oversikt over brukere med mobilt tilgang. 

e) Privat bruk, se pkt. 8. 
 

 



Web (intranett/internett) 

Foretaket legger inn viktig informasjon på sine interne intranett-sider. De ansatte skal 
gjøre seg kjent med innholdet og bør daglig sjekke disse sidene.  
Brukere kan få adgang til Internet og ekstern e-post etter autorisasjon fra sin 
avdelingsleder og etter at Egenerklæring om bruk av informasjonssystemer er akseptert 
og signert. 
Privat bruk se pkt. 8 
 

Forhold til gjeldende lover 

a) Bruker skal gjøre seg særlig kjent med de regler som gjelder for behandling av 
personrelaterte opplysninger. Avdelingsleder skal ha disse reglene tilgjengelig ved 
behov. 

b) Alle som utfører arbeid for foretaket – ansatte, midlertidige ansatte og 
oppdragstakere – er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Plikten gjelder både i 
arbeidet og privat, og den varer også etter avsluttet arbeidsforhold, jfr. 
Taushetserklæring 

c) Etablering av elektroniske registre (for eksempel overføring av pasientinformasjon 
til et regneark, Access og lignende) med opplysninger om fysiske eller juridiske 
personer er underlagt bestemte offentlige krav og regler og skal registreres. Skal 
du opprette slike registre eller overføre slike data, ta kontakt med Sikkerhetssjef 
IKT/Informsjonssikkerhetsansvarlig. 

d) All bruk av klipp- og lim-funksjoner fra pasientrelaterte systemer er forbudt. 
e) Det skal ikke forekomme videreformidling av konfidensielle opplysninger til ikke-

autoriserte personer.  
f) Pasientrelatert informasjon lagret på foretakets IKT-systemer skal oppbevares med 

Datatilsynets tillatelse og i henhold til offentlige lover og regler. Dette gjelder også 
informasjon som ikke er oppbevart i foretakets sentrale pasientregistre, eller på 
sentrale servere (frittstående maskiner/register). 

g) Foretaket behandler og oppbevarer konsesjonsbelagt informasjon og informasjon 
underlagt taushetsplikt. Foretaket skal behandle og sikre data etter de vilkår som 
konsesjonen setter og etter lov og forskrifter gitt av offentlige myndigheter, vår 
taushetsplikt og foretakets egne krav til sikkerhet. Det er derfor ikke tillatt å koble 
internettforbindelser opp mot foretakets nettverk uten særskilt tillatelse. 
 

Utvidet adgang 

Hver bruker har sitt personlige reserverte område, vanligvis P:\. Dette området har ingen 
andre brukere tilgang til. I spesielle tilfeller er det likevel nødvendig for Helse Nord IKT 
og/ eller Sikkerhetssjef IKT/Informasjonssikkerhetsansvarlig å benytte seg av sin særskilte 
autorisasjon til å skaffe seg tilgang til den enkelte brukers reserverte område: 

a) for å administrere systemene og sikre anleggets funksjonalitet 
b) for å bistå en bruker i problemløsning/opplæringssammenheng. Brukeren skal 

være informert om dette 
c) for å avdekke og/eller oppklare brudd på sikkerheten 

 



d) når det foreligger skjellig grunn til mistanke om at brukeren har brutt 
Sikkerhetsinstruksen og det kan være av stor betydning for foretakets ansvar og 
renommé. 

Hvis tilgang søkes i henhold til a) skal brukeren som hovedregel varsles på forhånd. 
Hvis tilgang søkes i henhold til c) eller d) skal dette dokumenteres og loggføres i en 
sikkerhetslogg. 
 
Innsyn i personlig e-postkasse skal som utgangspunkt ikke finne sted. 
I enkelte situasjoner er det likevel mulig å foreta innsyn for å hente ut virksomhetsrelatert 
e-post. I slike tilfeller skal prosedyren for Innsyn i e-post følges, jfr. kapittel 9 i 
Personopplysningsforskriften. For å redusere behovet for innsyn bør den enkelte ansatt: 

• lagre personlig e-post i egen mappe 
• benytte fraværsassistenten når planlagt fravær gjennomføres 
• gi arbeidsgiver anledning til å benytte fraværsassistenten på vegne av ansatt ved 

uforutsett fravær 
• sørge for at arkivverdig materiale blir registrert i arkiv-/saksbehandlingssystemet 

(ePhorte). 
Helse Nord IKT har taushetsplikt med hensyn til opplysninger om brukeren eller 
brukerens virksomhet som Helse Nord IKT får på denne måte. Unntak fra dette er forhold 
som kan representere brudd på Sikkerhetsinstruksen. Slike forhold kan meddeles til 
overordnete instanser. 
 

Hjemmekontor/Bærbare maskiner/Smartphone 

Hjemmekontor og bærbare maskiner er omfattet av eget reglement som administreres 
av Helse Nord IKT. 
Se Prosedyre Hjemmekontor og bærbare enheter. 
 

Privat bruk 

Foretakets IKT-systemer er beregnet og skal primært (jfr. pkt. 3) benyttes for jobbrelatert 
formål. Noe privat bruk tillates imidlertid som: 

• Mindre mengder e-post, nyheter og nødvendige opplysningstjenester 
• Mindre mengder private filer kan lagres i egen katalog (normalt P:\) på personlig 

område. Av plass og kapasitetshensyn skal ikke private bilder, video, musikk eller 
lignende som krever stor plass, lagres på foretakets sentrale servere. 

 
Privat bruk må imidlertid ikke påvirke jobbrelaterte oppgaver eller være i strid med denne 
instruks, lover eller allmenne normer for oppførsel og sosial atferd. 
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