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1. Beskrivelse av tema 
 

Denne standard beskriver 17 prinsipper som skal være overordnede ved oppsett av 

tilgangsstyringen i DIPS. Prinsippene bygger på kapittel 3.1 «Prinsipper for tilgangsstyring» i 

dokumentet «Rapport: Tilgangsstyring til elektronisk pasientjournal» utarbeidet i Helse Øst i 

2007.  Øvrige områder omhandlet i denne rapporten er definert å falle utenfor gruppens 

mandat. 
 

2. Standard 
 

1 Ansatte skal ha tilgang etter hvilken rolle de har i organisasjonen 

 

Forklaring: 

Med rolle menes den funksjon en person har i foretaket. I DIPS: Et sett med tilganger som må 

til for at den ansatte skal ha mulighet til å ivareta den rollen han/hun har overfor pasienten 

eller andre roller den enkelte er tildelt og som gir grunnlag for tilgang i journal. Det vil si 

tilganger til funksjoner og data i DIPS (brukertyper, journalgrupper, medikasjon). 

 

I sykehusene er det mange ulike grupper (ikke bare helsefaglige) ansatte som har oppgaver i 

forhold til pasientbehandlingen og forvaltningen av denne. Hvilke arbeidsoppgaver (rolle) den 

enkelte ansatte har, må være avgjørende for hvilken tilgang han/hun skal ha til ulike deler av 

pasientdokumentasjonen. 

Arbeidsoppgaver kan variere i ulike deler av organisasjonen. F. eks vil en hjelpepleier eller 

sosionom ha ulike arbeidsoppgaver om de arbeider i en somatisk sengepost eller psykiatrisk 

avdeling/poliklinikk. Det er derfor ikke fagbetegnelsen/yrkestittelen som alene skal avgjøre 

hvilke deler av journalen vedkommende skal ha innsyn i, men hvilke arbeidsoppgaver 

vedkommende har. 

 

Tilgang skal gis ut fra ”Need to Know”-prinsippet. Det må her gjøres en grundig vurdering. 

Dersom tilgangen blir satt for snever, får den ansatte ikke tilstrekkelig med informasjon for å 

kunne yte forsvarlig helsehjelp.  

 

Personell som ikke utøver helsehjelp, men som arbeider med kvalitetssikring, rapportering, 

teknisk drift, forvaltning og support som forutsetter informasjon fra det pasientadministrative 

systemet eller pasientjournalen og øvrig klinisk dokumentasjon, må ha de 

tilganger som er nødvendig for å kunne utføre de oppgaver de er pålagt, dog innenfor 

taushetspliktens rammer. Enkeltpersoner kan ikke gi seg selv tilgang for å drive 

kvalitetssikring, dette må formaliseres via administrativ eller medisinsk faglig leder. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 

Forsvarlighet: lov om spesialisthelsetjenesten § 3-2 og helsepersonelloven § 4. 

 

Akseptable unntak: 

Pasienten kan i hh.t. lover og forskrifter motsette seg at det gis tilgang til journal også for 

bruk i vedkommendes videre mottak av helsehjelp/behandling. 
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2 Helsepersonell skal der dette er praktisk hensiktsmessig gis flere brukerroller med ulike 

tilgangsrettigheter ut fra hvilken rolle de ivaretar. 

 

Forklaring: 

Helsepersonell som har klart skiftende ansvarsområder, arbeidsoppgaver eller ulike 

organisatoriske plasseringer til ulike tider bør, hvis dette er hensiktsmessig, få opprettet 

forskjellige brukerroller med tilgang tilpasset den enkelte rolle. Personell fra somatiske 

avdelinger kan ha ansvar knyttet til enheter i psykiatrien og vice versa. De bør da ha separate 

roller og tilganger for dette. Enkelte steder er det stor forskjell på tilgangsbehovet fra vakt til 

vanlig dagarbeid, og da bør det vurderes om dette skal defineres som ulike og separate roller. 

Pleiepersonell som arbeider ved ulike poster og avdelinger, bør ha ulike roller for dette. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 

Helsepersonelloven §§ 21, 21a og 45 

Akseptable unntak: 

Ikke relevant 

 

 

3 Helsepersonell med dokumentasjonsplikt må ha skrivetilgang i de deler av journalen som 

er avsatt til deres personellgruppe. Lesetilgang kan også gis til andre deler av journalen 

hvor man ikke har dokumentasjonsplikt. 

 

Forklaring: 

Det må opprettes områder/grupper for alle personellgrupper som har dokumentasjonsplikt. 

Det må avveies om flere yrkesgrupper skal dokumentere i samme journalgruppe, der hvor 

dette er hensiktsmessig. 

  

Hjemmelsgrunnlag: 

Helsepersonelloven §39 

 

Akseptable unntak: 

Pasientbestemt reservasjon (sperring av journalnotater) vil kunne forhindre lesetilgang i de 

sperrede dokumenter. Dette må ikke hindre gjennomføring av ny dokumentasjon. 

 

4 Tilgang i opplæringsforhold/praksis: Studenter/elever skal ha tilgang tilsvarende den 

yrkesgruppe de ”tilhører” i den tiden de utfører handlinger som defineres som helsehjelp.  

 

Forklaring:  

Etter helsepersonelloven defineres også studenter/elever som helsepersonell i den tiden de 

utfører helsehjelp i forbindelse med helsefaglig opplæring. Institusjonen må ta stilling til om 

studenter skal dokumentere selvstendig i journal. I en studiesituasjon har man ikke 

selvstendig dokumentasjonsplikt, men oppgavene som utføres skal dokumenteres og 

forutsetter godkjenning av autorisert helsepersonell. 

 

Det må vurderes nøye hvilke funksjoner studenter skal få tilgang til og hvilken opplæring som 

kreves. For eksempel vil dette gjelde forordning og administrering av medikasjon som er 

spesielt kritiske funksjoner. 
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Studenter som også har et ansettelsesforhold har dokumentasjonsplikt i h.h.t. den rollen de 

innehar som ansatt, og ikke som student. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 

Helsepersonelloven § 3, Helseinformasjonssikkerhetforskriften § 7 

 

Akseptable unntak: 

Ikke relevant 

 

5 Studenter/elever og andre som ønsker innsyn grunnet opplæring og som ikke deltar i 

aktiv utøvelse av helsehjelp, men som kun er observatører, skal bare ha tilgang til 

pasientjournal når pasienten samtykker til dette. Slik tilgang må dokumenteres. 

 

Forklaring:  

Behovet for læring gir i seg selv ikke grunnlag for oppslag. Derfor må oppslag i journal 

begrunnet i behov for læring kun gjøres etter samtykke fra den aktuelle pasient. Direktør eller 

den direktøren bemyndiger, må ta stilling til i hvilken form dette samtykket skal gis, og på 

hvilken måte samtykket skal dokumenteres. Dette må nedfelles i de lokale retningslinjene for 

føring av journal. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 
Ikke relevant 

Helsepersonelloven §§ 21 og 21a. 

Akseptable unntak: 

Ikke relevant 

 

6 For å kunne ta riktige beslutninger i forhold til behandlingen må leger og andre 

behandlere med et selvstendig behandlingsansvar kunne se nødvendig informasjon om de 

pasientene man har behandlingsansvar for. Dette gjelder informasjon fra både somatikk 

og psykisk helsevern (PHR).  

 

Forklaring:  

Det anbefales som et minimum at epikriser, andre sammenfatninger og medisinske 

opplysninger (medikasjon) gjøres tilgjengelig for leger og andre med selvstendig 

behandlingsansvar på tvers av somatikk og psykisk helsevern (PHR).  

 

Hjemmelsgrunnlag: 

Helsepersonellovens §4 avs 3 

 

Akseptable unntak: 

Ikke relevant 

 

7 Tilgang ut over vanlig tilgangsoppsett – eksplisitte beslutninger 

 

Forklaring: 

Ordinær tilgang (implisitte beslutninger) bør i størst mulig grad benyttes for å dekke rollens 

behov for tilganger for å sikre en hensiktsmessig pasientbehandling. Ved ytterligere særskilte 
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behov kan eksplisitte beslutningsmaler tildeles rollen for å unngå for vide tilganger via 

implisitte maler. 

 

Det må vurderes om enkelte roller for eksempel kodekontrollere, kvalitetsrådgivere, 

systemforvaltere og forskere kun skal ha tilganger via eksplisitte beslutningsmaler. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 

Helsepersonelloven §§ 21 og 21a. 

 

Akseptable unntak: 

Ikke relevant 

 

8 Tilgang skal begrenses til den eller de organisatoriske enheter som omfattes av 

vedkommendes ansvars- eller arbeidsområde 

 

Forklaring: 

Personell med ansvar for pasienter ved en avdeling/post/seksjon skal ha tilgang bare til denne. 

Personell med ansvar for pasienter ved en eller flere avdelinger på tvers av seksjon og 

post/lokalisasjon må ha tilgang til flere avdelinger/poster/lokalisasjoner. 

 

Noen avdelinger har hyppige tilsyn og kontakter (”deling av pasienter”) på tvers av 

avdelingsgrensene. Ansvarlig personell bør da ha tilgang til de aktuelle avdelinger. Om 

tilgangen skal gis som implisitt tilgang eller om eksplisitt tilgang er tilstrekkelig, må avgjøres 

av hvor hyppig denne kontakten er. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 
Helsepersonelloven §§ 21 og 21a. 

 

Akseptable unntak: 

Ikke relevant 

 

9 Enkelt-avdelinger kan markeres som særskilt sensitive med behov for skjerming og egne 

tilgangsregler 

 

Forklaring:  

Dagens system har mulighet for å filtrere bort alle data som er knyttet til en gitt avdeling 

(Systemoppsettet «Adgangskontroll: Filtrer bort data fra angitt enhet»). Bruken av denne 

funksjonaliteten bør begrenses i størst mulig grad. Ved bruk bør dette vurderes nøye opp mot 

«tilgjengelighetsprinsippet» Helseforetakene må ha gode skriftlige rutiner for gjennomføring 

av en slik skjerming. Hvert enkelt HF må avgjøre hva de vil definere som sensitive 

avdelinger. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 
Helsepersonelloven §§ 21 og 21a. 

 

Akseptable unntak: 
Ikke relevant 
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10 Ved samarbeid mellom avdelinger, må dokumentasjon kunne leses både for vurderende 

og henvisende enhet 

 

Forklaring: 

Ved tilsyn eller annen rådføring eller samarbeid på tvers av fagområder, avdelinger eller 

andre grenser for tilganger, skal vurderingen dokumenteres i pasientjournalen. Dette må 

gjøres slik at informasjon er tilgjengelig både for den avdelingen som har bedt om tilsyn, og 

for det helsepersonellet som har vurdert pasienten. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 

Helsepersonelloven §§ 21 og 21a. 

Akseptable unntak: 
Ikke relevant 

 

11 All pasientaktivitet (for eksempel interne henvisninger, planlagte kontakter osv) skal 

registreres i systemet slik at disse kan benyttes i tilgangsstyringen 

 

Forklaring: 

Det er viktig at all pasientaktivitet registreres i systemet da det er dette som er grunnlaget for 

at brukere kan få implisitt tilgang ut fra de autorisasjoner som er satt opp. Hvis man for 

eksempel unnlater å bruke interne henvisninger mellom avdelinger vil ikke de som mottar 

slike henvisninger få tilganger til de aktuelle pasientene. Konsekvensen vil være at man må 

benytte eksplisitte beslutninger eller at autorisasjonene må settes opp for vidt. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 
Ikke relevant 

Akseptable unntak: 
Ikke relevant 

 

12 Helsepersonell som ikke er ansatt i institusjonen og som yter selvstendig helsehjelp 

utenfor institusjonens ansvar, skal dokumentere i eget journalsystem, også om 

helsehjelpen ytes i institusjonens lokaler 

 

Forklaring: 

Helsepersonell som ikke er ansatt i institusjonen, men som f. eks. driver selvstendig 

næringsvirksomhet i sykehusets lokaler, skal dokumentere i eget journalsystem som ikke er 

en del av sykehusets. Disse nedtegnelsene bør gis i kopi til sykehuset (tilsvarende epikrise 

eller operasjonsbeskrivelse) dersom behandlingen er gitt for en pasient som parallelt er under 

aktiv behandling i sykehuset (har en aktiv kontakt), slik at de kan inkluderes i institusjonens 

pasientjournal. Personell som ikke er ansatt og ikke er under instruksjonsmyndighet eller har 

oppgaver via avtale med foretaket, skal ikke ha tilgang til sykehusets journal. De skal gis 

tilstrekkelig med informasjon om pasienten til at de kan utøve forsvarlig helsehjelp på samme 

måte som om de hadde virksomheten i lokaler utenfor sykehuset. 

 

Prestetjenesten regnes ikke som helsepersonell, og har ikke dokumentasjonsplikt etter 

helselovgivingen. Denne tjenesten skal derfor heller ikke ha tilgang til pasientjournalen, 

verken for innsyn eller dokumentasjon. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 
Helsepersonelloven §§ 21 og 21a. 
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Akseptable unntak: 

Ikke relevant 

13 Bruk av «blålys» i DIPS 

 

Forklaring 

I enkelte akutte situasjoner vil helsepersonell med behandlingsansvar ha behov for å innhente 

helseinformasjon på tvers av tilgangsstyrende elementer som organisasjon, 

psykiatri/somatikk, journalgrupper og pasientstatus. Dette kan gjøres ved å gi tilgang til å 

bruke «blålys» i DIPS. Bruk av blålys skal begrunnes og loggføres spesielt. I slike akutte 

situasjoner vil tiden spille en stor rolle og tilgang til journalinformasjon kan være livreddende. 

Det er vanskelig å si på forhånd hvilke journalgrupper som inneholder vital informasjon og 

tilgangen bør derfor være åpen, men lett kontrollerbar. Institusjonen definerer selv om blålys 

er en nødvendig funksjon, og hvilke deler av journalen som kan åpnes med blålys. Det må 

differensieres hvilke personellgrupper som skal ha mulighet til å bruke blålys. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 
Ikke relevant 

Akseptable unntak: 

Ikke relevant 

 

14 Sperring av journal 

 

Forklaring:  

Pasienten har i henhold til lovverket rett til å sperre hele eller deler av sin journal for en eller 

flere enkeltpersoner eller for alle. Dette må også kunne gjelde tilgang ved blålysfunksjon og 

begrunnet oppslag. Krav om sperring bør være skriftlig, og journalføres i 

saksbehandlingssystem.  

Journalansvarlige har ansvar for å informere pasienten om de ulike konsekvenser av å sperre 

journalen. Helseforetaket må lage rutiner for pasientinformasjon om konsekvenser ved 

sperring og for hvordan sperring skal gjennomføres. 

 

Hjemmelsgrunnlag:  

Pasientrettighetsloven § 5-3 og Helsepersonelloven § 45 

 

Akseptable unntak: 

Krav kan framsettes normalt når pasienten er ”helsemyndig” (16 år) men ikke 

samtykkekompetent. Dette forutsetter signering av hjelpeverge eller pårørende. 

Kravet om sperring er ikke et absolutt krav som pasienten har, ref: 

 Kravet om sperring skal også være gjenstand for en medisinskfaglig vurdering av om det 

er forsvarlig å gjennomføre den sperring pasienten ber om. Pasientens aksept av risiko gir 

ikke foretaket mulighet til å fraskrive seg ansvaret, og dermed vil det måtte gjøres en 

vurdering av mulige konsekvenser som foretaket må kunne være ansvarlig for. Dersom 

det ikke vurderes å være forsvarlig å gjennomføre den sperring som forespørres av 

pasienten, er det ut fra et forsvarlighetsperspektiv mulig for helseforetaket å ikke innvilge 

kravet om sperring, samtidig som det informeres om klagemuligheten til helsetilsynet i 

fylket. Det vil være helsetilsynet i fylket som da endelig avgjør gjennomføring av 

sperringen. 

 Pasientens samtykkekompetanse vil være avgjørende for å kunne etterkomme krav til 

sperring. 
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 Videre er kravet om sperring begrenset til bruk av opplysningene i den videre behandling 

av pasienten. Kravet om sperring vil antagelig ikke kunne oppheve helsepersonelloven § 

26 2. ledd som gir tilgang til taushetsbelagte opplysninger for administrering av 

helsehjelpen. Dette er forelagt jurister i HSØ da det er avdekket ulik tolking av lovverket 

ved de forskjellige helseforetakene. 

 Krav om sperring vil heller ikke kunne gjøres gjeldende for meldeplikt pålagt i lov og 

forskrift og i tilfeller hvor andre etater har lovhjemmel for innsyn. 

 

15 For forskning og gjennomgang av klinisk materiale opprettes det en egen brukerrolle som 

gir tilgang til nødvendige opplysninger i et begrenset tidsrom. 

 

Forklaring: 
For personell som driver forskning kan det være hensiktsmessig å opprette en egen 

brukerrolle som gir tilgang til nødvendige opplysninger for forskningsperioden. Det 

forutsettes at sykehuset eier formålet med forskningen.  

 

Innsyn i pasientjournalen kan innvilges etter samtykke fra pasient. Alternativ til samtykke 

er dispensasjon fra regional etisk komité (REK). Årsak for tilgang skal dokumenteres i 

journalen. 

 

Eksplisitt mal brukes av ansatte som driver forskning.  

 

Innsyn etter Helsepersonelloven § 26 krever at det tas ledelsesbeslutning om den konkrete 

kvalitetssikringen av innsynet og at det dokumenteres. Det skal være et faktisk behov for 

intern kvalitetssikring av diagnostisering/behandling som ligger til grunn for oppslag 

begrunnet ut fra HPL § 26. Helsetilsynet er tilsynsmyndighet dersom det blir noen spørsmål. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 
Helsepersonelloven §§ 21 og 21a. 

 

Akseptable unntak: 
Dersom det forskes på pasienter på egen avdeling kan det være formålstjenlig at 

forskerfunksjonen ligger under brukerens vanlige tilganger 

 

16 Personer som har oppgaver relatert til eksternt tilsyn, revisjon eller er deltaker i 

kontrollkommisjon kan ikke gis tilgang til pasientjournalen hvis de ikke er under 

helseforetakets instruksjonsmyndighet 

 

Forklaring: 

Personer som ikke er under HF’ets instruksjonsmyndighet kan ikke ha tilgang til foretakets 

journal. Ved eksternt initierte tilsyn kan ikke tilgang til systemet gis til eksternt 

tilsynspersonell. Ved tilsyn initiert av foretaket selv og som utføres av foretakets personell 

eller innleid personell kan tilgang gis. Avtale om å leie inn personell vil gi den nødvendige 

instruksjonsmyndighet overfor de eksternt innleide. 

 

Det er ikke grunnlag for å gi eksterne tilgang til elektronisk pasientjournal. Dokumenter skal 

heller ikke oversendelse på e-post. Alternativt kan vedkommende få utlevert papirutskrift fra 

journalen. I disse tilfellene skal det dokumenteres hvem som har bedt om utskriften og hvem 

som mottar papirene. Det skal også dokumenteres når disse dokumentene blir makulert. 
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Tilgang til journalopplysningene for kontrollkommisjonen må enten gis ved utskrift på papir, 

eller ved at en ansatt i helseforetaket med gyldige tilganger slår opp relevante journaler, slik at 

kontrollkommisjonen kan lese.  

 

 

Hjemmelsgrunnlag: 
Helsepersonelloven §§ 21 og 21a. 

Akseptable unntak: 

Ikke relevant 

 

17 Varighet av implisitt tilgang til journal tilpasses den tid som vanligvis er tilstrekkelig for 

å gjennomføre arbeidsoppgavene knyttet til pasientbehandlingen 

 

Prinsipper for antall dager før og etter for et standard behandlingsforløp: 

 7 dager før en episode (poliklinisk besøk eller innleggelse) 

 Generelt: 14 dager etter episodeslutt  

 For pasientens primærkontakt på sengepost: 30 dager etter episodeslutt  

 For leger/behandlere: 90 dager etter episodeslutt   
 

Forklaring: 

For de aller fleste roller ved sykehuset vil de anbefalte dagene være tilstrekkelig slik at man 

slipper å benytte seg av eksplisitte beslutninger. Det er dette som menes med «standard 

behandlingsforløp». Det finnes nok roller i sykehuset som arbeider med pasientgrupper som 

avviker fra dette. For disse rollene må antall dager vurderes spesielt ved oppsett av 

autorisasjoner i DIPS.   

 

Det er i utgangspunktet ikke noen prinsipiell forskjell mellom implisitt og eksplisitt tilgang til 

journalopplysninger i DIPS. I begge tilfeller blir innsyn i journalen loggført og årsak til 

innsyn blir registrert. Ved eksplisitt tilgang må brukeren selv velge årsak til innsyn, mens 

årsaken automatisk registreres ved implisitt tilgang. Selv om en bruker har implisitt tilgang 

kan, og skal, han velge å bruke eksplisitt tilgang hvis dette er mer korrekt.  

 

I en periode etter en innleggelse (eller et poliklinisk besøk) på sykehuset vil mange pasienter 

ha kontakt med en eller flere behandlere fra oppholdet. Dette vil skje hyppigst de første 

månedene etter innleggelsen. Ved behov for innsyn i journal i denne perioden vil det være 

sannsynlig at årsaken til innsynet er innleggelsen og en implisitt tilgang kan dermed brukes. 

 
 
 
Referanser 
RHF/13/03/01.10-02 Standard: Regional rolleliste 
RHF/13/03/01.10-04 Vedlegg 2: Prinsipp for tilgangsstyring eksterne tilsynsmyndigheter 
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