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     Saksdokumentene var ettersendt 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste 

 

Formål 
Styret er fremlagt brev fra Nordnorsk redaktørforening om ny praksis for informasjon til 
mediene etter ulykker/alvorlige hendelser (styresak 7-2023/10). I denne saken gis styret 
informasjon om foretaksgruppens vurderinger for å endre medierutinene etter ulykker 
og større hendelser. 

Innledning 
Det ble lagt frem sak til direktørmøtet i Helse Nord (adm. direktører i Helse Nord RHF og 
helseforetakene) 8. desember 2022 som beskriver sakskomplekset og vurderinger.  
Den videre teksten i denne saken er en direkte gjengivelse fra direktørmøtesaken. 

Sakens innhold og problemstillinger  
Praksisen som helseforetakene i nord har hatt med å gi anonymisert informasjon til 
media om skadegrad til pasienter etter ulykker og hendelser i samfunnet, har lenge vært 
et dilemma. Det handler om å veie to viktige hensyn opp mot hverandre: 
Taushetsplikten og personvernet overfor pasienter, opp mot media og allmennhetens 
ønske og behov for informasjon etter ulykker.   
  
Sykehusenes rutiner har de senere år blitt sterkt utfordret av at informasjonen som er 
gitt til media om skadegrad, ved hjelp av enkle midler kan knyttes til identifiserbare 
personer. For eksempel kan det realistisk tenkes at informasjon fra et sykehus som 
isolert sett fremstår som anonym, likevel er identifiserbar gjennom sammenstilling av 
opplysninger fra politiet, offentlige registre, informasjon i media og informasjon i sosiale 
medier. I mange tilfeller er identiteten til den som bringes til sykehus etter en ulykke 
allerede kjent for mange, slik at informasjon om skadestatus er en helseopplysning om 
en allerede identifisert person.  
  
Dette tilsier at opplysninger som vi har gitt om skadegrad for enkeltpasienter som har 
vært i ulykker bør håndteres som personopplysninger omfattet av Lov om behandling av 
personopplysninger (personopplysningsloven) og helsepersonells lovfestede 
taushetsplikt.   
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For å illustrere en årsak til at det er blitt mer problematisk å gi informasjon til media kan 
vi trekke frem et eksempel fra UNN.  Sist sommer fikk helseforetaket klage fra en 
pårørende fordi sykehuset hadde gitt anonymisert informasjon til media om deres 
skadde sønn. Det ble vanskelig for dem i en sårbar situasjon. Det ble stilt spørsmål ved 
lovligheten av å gi denne informasjonen selv om det kun var skadegrad, kjønn og 
aldersgruppe (mann i 20-årene, alvorlige skadet) som ble delt med journalistene. UNN 
har beklaget overfor de pårørende.  
   
Lovgrunnlag og prinsipper  
Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og 
helsemessige forhold. Det gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker eller 
voldshandlinger som blir omtalt i media. Vi ser at vår rutine med å gi media informasjon 
om pasienter som er i vår ivaretakelse utfordrer taushetsplikten til medarbeiderne våre 
jf. helsepersonelloven § 21: «Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige 
forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.»   
  
I tillegg pålegger spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 sykehus (bl.a.) å «(…) tilrettelegge 
sine tjenester slik at personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine 
lovpålagte plikter, (…)».  
  
I dagens mediebilde kan helseforetakene ikke ha oversikt over hva som er offentlig 
tilgjengelig informasjon til enhver tid. Det gjør det vanskelig å vurdere om pasientenes 
rett til vern mot spredning av “opplysninger om legems- eller sykdomsforhold”, jf. pasient- 
og brukerrettighetsloven § 3-6, er tilstrekkelig ivaretatt gjennom anonymisering.   
  
Det samme gjelder regler som fremkommer av lov om personopplysninger. Vi har ingen 
rettslig hjemmel til å gi ut informasjon om pasienter. At en helseopplysning er knyttet til 
en ulykke som er av offentlig interesse, endrer ikke dette forholdet.  
  
For helseforetakene må hensynet til den enkelte pasients rett til vern mot spredning av 
helseopplysninger, når dette skjer uten samtykke, veie tyngre enn allmenhetens 
interesse for opplysninger. 
  
Prosess i alle helseforetak  
Med bakgrunn i dette har det vært en prosess der alle sykehusforetak i Helse Nord har 
gjennomgått sine rutiner for informasjon til media etter ulykker. Internt i sykehusene 
har det vært involvering av ulike faggrupper som bl.a. ledelse og fagpersonell i berørte 
klinikker, foretaksjurist, personvernombud, fagråd i traumatologi, akuttmedisinske 
faggrupper, kirurgiske faggrupper, klinisk etisk komité og brukerutvalg. Et par 
helseforetak har også hatt møter med lokalt politi.  
  
Redaktørforeningen i Nord-Norge ble 12. oktober gjort kjent med denne prosessen. Det 
skjedde i et møte med representanter fra kommunikasjonsavdelingene i 
Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, 
Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF. Formålet med møtet var å orientere om den 
pågående prosessen, samt få innspill fra redaktørforeningen.  
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Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har brukerutvalgets arbeidsutvalg behandlet 
saken og uttalt følgende i sak 26/2022: “Brukerutvalgets arbeidsutvalg gir full støtte til 
en avveining og innretning om at informasjon til media ikke skal ut, unntatt i generell 
form.»  
  
Mange sykehus i Norge, deriblant Helse Vest (alle sykehus), St. Olavs hospital, Oslo 
universitetssykehus og Sørlandet sykehus har sluttet å gi informasjon til media etter 
ulykker, begrunnet i helsepersonellovens §21 som omhandler taushetsplikten og 
personopplysningsloven. Disse sykehusene har besluttet dette ut fra samme avveining 
og vurdering som vi nå gjør i nord. 
   
Nye rutiner  
Med dette som bakgrunn bes direktørmøtet om å gi sin tilslutning til at rutinene for 
informasjon til media etter ulykker endres til følgende:  
  
1. Sykehusene i Helse Nord skal fra 1. januar 2023 som hovedregel ikke lenger gi 

opplysninger om skadeomfang på enkeltpasienter som er akuttinnlagt etter ulykker.  
 

2. Ved enkelte større hendelser og beredskapssituasjoner kan det bli gjort andre 
vurderinger.  

  
Større hendelser/beredskapssituasjon kan være når det utløses gul beredskap eller 
høyere. Det kan også være ved hendelser med store konsekvenser for samfunnet f. eks. 
store rasulykker, vannforurensning, terrorhandlinger, store transportulykker, brann 
med mange skadde eller andre ekstraordinære hendelser med stor offentlig interesse. 
Opplysninger om pasienter begrenses da til å gi informasjon om antall skadde og 
alvorlighetsgrad. Sykehusene vil i slike tilfeller kunne informere media i de kanaler som 
er best egnet for å nå journalister på en rask og informativ måte   
  
Sykehusene er offentlige organisasjoner, og vi skal være åpne om virksomheten vår. Vi 
deler mye informasjon om hvordan vi jobber, og gir innsyn i dokumenter som media og 
private ønsker innsyn i. Vi åpner også sykehusene for media i mange sammenhenger. Vi 
forsøker å finne løsninger som tar hensyn til pasienter og medarbeidere i ulike 
situasjoner.  
 

Informasjon til media om endring av rutiner  
Etter behandling i direktørmøtet, vil media i Nord-Norge, Nordnorsk Redaktørforening 
og Norsk Redaktørforening bli informert om hvilke rutiner som etableres.  
  
Konklusjon  
Adm. direktører i Helse Nord RHF og helseforetakene gir sin tilslutning til å endre 
rutinene for informasjon til media etter ulykker slik at personvern og taushetsplikt 
overfor pasienter ivaretas. 
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