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11/20, behandling av personopplysninger 
i Helse Nord, oppfølging av styresak 33-
2021 

 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 136-2020 IR-rapport 11-2020 Behandling av 
personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord oppsummering i styremøte 28. 
oktober 2020. Styret behandlet oppfølging av internrevisjonsrapport 11-2020 
Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord i styremøte 24. 
mars 2021 (jf. styresak 33-2021). Styret fattet følgende vedtak i punkt 2 og 3:  
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at styret får en bekreftelse på at 

sykehusforetakene har etablert en protokoll i henhold til lovkrav, og at det er etablert 
en løpende prosess for å holde protokollen oppdatert, innen utgangen av september 
2021. 

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sikre at handlingsplanene blir 
styrebehandlet i helseforetakene. 

 
Denne styresaken skal gi styret i Helse Nord RHF en overordet beskrivelse av status for 
punkt 2 og 3 fra styrets vedtak ovenfor for hvert helseforetak, basert på oppdatert 
informasjon fra Helgelandssykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset.  
 
Nordlandssykehusets prosess for å holde protokoll for behandling av 
personvernopplysninger oppdatert er omtalt i Internrevisjonsrapport 11-2020 
Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord (jf. styresak 136-
2020).  
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gått igjennom utkast til denne styresaken. Deres 
innspill er tatt inn i endelig saksfremlegg. 
 
Oppfølging i de ulike sykehusforetakene  
Helgelandssykehuset 
Helgelandssykehuset opplyser at de er i en prosess for å få etablert en protokoll for 
behandling av personopplysninger. Det opplyses om at det foreligger en oversikt over 
systemer som helseforetaket benytter, men fortsatt gjenstår det arbeid med å 
dokumentere detaljer og informasjon fra de fleste av systemene. Det er ikke gitt 
bekreftelse fra Helgelandssykehuset om at de har etablert en protokoll som er i henhold 
til lovkrav.  
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For å ha en god prosess der protokollen holdes oppdatert må det sikres at nye systemer, 
og informasjon om systemer kommer inn i protokollen. Helgelandssykehuset har i dag 
ikke en løpende prosess for å holde protokollen oppdatert. Det er en del av planen å få 
etablert prosedyre for hvordan nye systemer som tas i bruk skal meldes inn   og 
dokumenteres i protokoll. Det er ikke oppgitt frist for ferdigstillelse.  
 
Styret i Helgelandssykehuset behandlet styresak 107-2020 Internrevisjonsrapport 
09/2020 - Behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset HF i styremøte 16. 
november 2020. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
UNN har regelmessige møter mellom ledelsen, personvernombud og 
informasjonssikkerhetsansvarlig for å følge opp arbeidet med protokoll. Arbeidet i UNN 
har vært komplekst, og de opprinnelige fristene i handlingsplanen har blitt forskjøvet.  
 
UNN informerer om at siden opplysninger for enkelte av behandlingene av 
personopplysninger er ufullstendige, kan oversikten over behandlingsaktivitetene være 
mangelfull. På nåværende tidspunkt anser UNN det som vanskelig å slå fast om 
protokollen inneholder alle de opplysningene som kreves for å være i samsvar med 
kravene i personvernforordningen. UNN oppsummerer med at protokollen i stor grad vil 
gi en god oversikt over de behandlingsaktiviteter som utføres i UNN, selv om den ikke 
kan anses som fullstendig. Det er ikke gitt bekreftelse fra UNN om at de har etablert en 
protokoll som er i henhold til lovkrav. 
 
Det er utarbeidet prosedyre for å oppdatere protokollen med hensyn til nye 
behandlinger av personopplysninger og endringer i eksisterende behandlinger, men den 
er ikke iverksatt i skrivende stund. 
 
Styret i UNN har ikke fått konkret informasjon om internrevisjonen og helseforetakets 
handlingsplan for å lukke avvikene og få på plass protokoll i forbindelse med disse 
rapporteringssakene. UNN vil sikre at dette inkluderes i rapporteringen til styret.  
 
Finnmarkssykehuset  
Finnmarkssykehuset melder at det ble utarbeidet en fremdriftsplan, men at arbeidet 
med behandlingsprotokollen har tatt lenger tid enn forutsett, og komplementering av 
denne pågår fortsatt. Alle systemer meldt inn fra klinikker/staber er dokumentert, men 
det gjenstår fortsatt en del arbeid med å dokumentere detaljer for en del av systemene.  
 
Prosedyre for «Melding om bruk av personopplysninger» (PR34031) er utgitt. 
Prosedyren gir en beskrivelse av hva som må være på plass før ansatte kan ta i bruk 
systemer som behandler helse-/personopplysninger. Den inkluderer også to 
meldeskjemaer for elektronisk/manuell behandling av slike opplysninger. 
 
Anbefalingene som omfatter protokollen for behandling av personopplysninger ble tatt 
med som egne punkter i tiltaksplan for informasjonssikkerhet (oppfølging etter 
Riksrevisjonens rapport). Styret i Finnmarkssykehuset behandlet tiltaksplanen i 
styresak 06-2021 Riksrevisjonens undersøkelser av helseforetakenes forebygging av 
angrep mot sine IKT-systemer i styremøte 24. februar 2021. 
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Internrevisjonens vurdering 
Internrevisjonen har gjennomgått tilgjengelig informasjon om sykehusforetakenes 
oppfølging av anbefalingene. Vi vurderer det som uheldig at det fortsatt ikke kan bekreftes 
at tre av sykehusforetakene har etablert en protokoll over behandling av 
personopplysninger i henhold til lovkrav, og at det ikke er implementert en løpende prosess 
for å holde protokollen oppdatert.  
 
Adm. direktørs vurdering 
De tre sykehusforetakene rapporterer om at de jobber med å følge opp anbefalingene fra 
internrevisjonen, men flere av anbefalingene er fortsatt ikke tilstrekkelig fulgt opp. Adm. 
direktør anser at dette arbeidet ikke har fått tilstrekkelig prioritet i tre av 
sykehusforetakene 
 
Adm. direktør vurderer at det er svært viktig med en tett oppfølging av sykehusforetakene, 
slik at arbeidet får nødvendig prioritet, og at protokollen for behandling av 
personopplysninger blir tilfredsstillende og holdes løpende oppdatert.  
             
Adm. direktør har fått bekreftelse fra alle sykehusforetak om at handlingsplan for 
oppfølging av internrevisjonenes anbefalinger er eller vil bli styrebehandlet.  
 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for helseforetakenes  

utarbeidelse av protokoll for behandling av personopplysninger til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp sykehusforetakenes arbeid med utarbeidelse av 

protokoll for behandling av personopplysninger i henhold til lovkrav og prosesser 
for å holde protokollen løpende oppdatert.  

 
 
Bodø, den 16. oktober 2021 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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