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Styresak 171–2022 Oppfølging av internrevisjonens rapport 
nr 11/20, behandling av 
personopplysninger i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 156-2021 

 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om helseforetakenes status for utarbeidelse 

av protokoll til orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF fullfører 
og fyller ut alle obligatoriske felt i protokollen over behandlingsaktiviteter.  

 
 
Bodø, 12. november 2022 
 
 
 
Hilde Rolandsen  
Fung. administrerende direktør 
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Bakgrunn 
Det vises til styresak 136-2020 Internrevisjonsrapport 11/2020: Behandling av 
personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord, oppsummering (styremøte 28. 
oktober 2020), styresak 33-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport 11/20, behandling 
av personopplysninger i Helse Nord, oppsummering, oppfølging av styresak 136-2020 
(styremøte 24. mars 2021), styresak 156-2021 Oppfølging av IR nr. 11/20, behandling av 
personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av styresak 33-2021 (styremøte 24. 
november 2021), og felles oppfølgingsmøte med helseforetakene 6. oktober 2021.  
 
Internrevisjonens rapport fra 2020 viste at tre av sykehusforetakene hadde mangler 
som ikke anses å være i samsvar med personvernforordningen, men at det også var 
behov for forbedringer hos alle de fire sykehusforetakene. Internrevisjonen påpekte 
viktigheten av at sykehusforetakene utarbeidet handlingsplan for å følge opp 
internrevisjonenes anbefalinger, jf krav i Tilleggsliste til oppdragsdokumentet 2020, pkt 
9.2.  
 
Nordlandssykehusets prosess for å holde protokoll for behandling av 
personopplysninger oppdatert er omtalt i styresak 136-2020 Internrevisjonsrapport 11-
2020 Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord, oppsummering 
(styremøte 28. oktober 2020),  
 
Styret i Helse Nord RHF er informert om oppfølging av helseforetakenes fremdriftsplan i 
styresak 33-2021 og styresak 156-2021. I sistnevnte styresak, ba styret adm. direktør 
følge opp sykehusforetakenes (Helgelandssykehuset, Universitetetssykehuset Nord-
Norge, og Finnmarkssykehuset) arbeid med utarbeidelse av protokoll for behandling av 
personopplysninger i henhold til lovkrav og prosesser for å holde protokollen løpende 
oppdatert. Styret ba om å få saken tilbake i løpet av våren 2022.  
 
Oppfølging i de ulike sykehusforetakene  
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset oppgir at de har etablert behandlingsprotokoll i henhold til 
lovkrav. Denne er utarbeidet i samarbeid med de andre helseforetakene i Helse Nord. 
Behandlingsprotokollen er nå innrettet mot behandlingsaktiviteter. 
Helgelandssykehuset er pr. 30. september 2022 i prosess med å ansette nytt 
personvernombud, men anser gjeldende versjon av behandlingsprotokollen som 
dekkende. Det avventes med en endelig ferdigstilling av gjeldende versjon, til nytt 
personvernombud, har kvalitetssikret protokollen.  
 
Helgelandssykehuset har etablert prosedyre for oppdatering av behandlingsprotokoll 
gjennom egne interne bestillermøter, hvor nye systemer og behandlinger er 
agendapunkt. Disse møtene dekker i stor grad alle nye systemer (og derav nye 
behandlinger) som implementeres, og fungerer således etter hensikten. For forsknings- 
og kvalitetsprosjekter, sikrer prosedyren1 at personvernombud (og fagansvarlig 
informasjonssikkerhet) inkluderes i prosjektvurderingen, som igjen sikrer oppdatering 
av behandlingsprotokollen. 
 
 

                                                        
1 PR58033 (internt nummer i kvalitetssystem i Helse Nord) 
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Finnmarkssykehuset HF 
Finnmarkssykehuset oppgir også at det er etablert behandlingsprotokoll i henhold til 
lovkrav. Denne er utarbeidet i samarbeid med de andre helseforetakene i regionen.  
Protokollen er nå innrettet mot behandlingsaktiviteter.  
 
Finnmarkssykehuset har utgitt prosedyre2 for å oppdatere protokollen med hensyn til 
nye behandlinger og endringer i eksisterende behandlinger. I forbindelse med 
innmelding av nye systemer og behandlinger vil det gjøres en vurdering av om 
behandlingsprotokollen må oppdateres. Prosedyren fungerer etter hensikten, men den 
er avhengig av at ansatte bruker den. For å sørge for at prosedyren blir fulgt er det 
foreslått at den legges inn som punkt i innkjøpsprosedyrene. Dette arbeidet er ikke 
igangsatt, men står oppført som tiltakspunkt i handlingsplan for informasjonssikkerhet. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)  
Behandlingsprotokollen er etablert i henhold til lovkrav, men det gjenstår noe arbeid 
med utfylling av informasjon og å knytte systemer/applikasjoner til 
behandlingsaktiviteter. UNN vurderer likevel at protokollen på nåværende tidspunkt er 
av en slik kvalitet at den vil gi en oversikt over de behandlingsaktiviteter som utføres i 
UNN, selv om den ikke kan anses som fullstendig.  
 
Det er ikke satt noen dato for ferdigstillelse av arbeidet, ettersom det er pågående med 
hensyn til innhenting av informasjon av applikasjoner og å knytte disse til 
behandlingsaktiviteter. UNN har satt inn ekstra ressurser for å få løst oppgaven. 
 
Protokollen er innrettet etter behandlingene, og systemer vil bli knyttet mot 
behandlingstypene. UNN benytter systemet «Samsvar» for registrering av 
behandlingstyper.  
 
Det er utarbeidet et forslag til en prosedyre for å oppdatere protokollen med hensyn til 
nye behandlinger og endringer i eksisterende behandlinger. Prosedyren er basert på de 
regionale retningslinjene fra Helse Nord. Prosedyren vil bli godkjent innen 1. november 
2022. 
 
Internrevisjonens vurdering  
Internrevisjonen er konsultert i henhold til gjeldende prosedyre for oppfølging av 
revisjonsrapporter i Helse Nord RHF, og har gjennomgått tilgjengelig informasjon om 
helseforetakenes oppfølging av anbefalingene. Internrevisjonens merknader til 
fremstillingen i denne saken er hensyntatt.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør anser at oppfølgingen av sykehusforetakene har gitt resultater, men at det 
fortsatt gjenstår arbeid for å etterleve alle anbefalingene fra internrevisjonen.  
 
Rapporteringen fra to av sykehusforetakene viser at anbefalingene fra internrevisjonen 
er fulgt opp. Både Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset melder om at det er 
etablert en behandlingsprotokoll i henhold til lovkrav, og at protokollen er innrettet 
etter behandlingsaktiviteter. Feltene som inngår i behandlingsprotokollen tilsvarer 

                                                        
2 PR34031 (internt nummer i kvalitetssystem i Helse Nord) 
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feltene som er obligatoriske etter personvernforordningen. Dette er dokumentert ved 
utdrag av protokollen. Det forutsettes at protokollen er tilstrekkelig utfylt og omfatter 
alle behandlingsaktiviteter som utføres under sykehusforetakenes ansvar, i og med at 
ikke annet er oppgitt. Verken Helgelandssykehuset eller Finnmarkssykehuset har valgt å 
knytte systemer/applikasjoner til behandlingsaktiviteter. 
 
Ett av sykehusforetakene, UNN, melder om at strukturen til behandlingsprotokollen er 
etablert i henhold til lovkrav, men melder om at det gjenstår noe arbeid med utfylling av 
informasjon, og å knytte systemer/applikasjoner til behandlingsaktiviteter. Adm. 
direktør vurderer at det er uheldig at UNN ikke har en fullstendig utfylt protokoll, men 
forutsetter at dette arbeidet raskt ferdigstilles og at dette fremover følges opp av styret i 
UNN.  
 
I følge personvernforordningen artikkel 30, er det ikke et krav at systemene/ 
applikasjonene skal knyttes til protokoller over behandlingsaktiviteter. Det var heller 
ikke ett av revisjonskriteriene fra internrevisjonen på undersøkelsestidspunktet. Det 
følger av andre krav, blant annet krav i oppdragsdokumentet, at sykehusforetakene må 
ha en oversikt over alle systemer/applikasjoner. Dette følges opp i alle helseforetakene, 
og det redegjøres derfor ikke nærmere for fremdriften av dette arbeidet i denne saken.  
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