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

kontrollkommisjon, kan som eksterne kun gis tilpasset tilgang til pasientjournalen, slik 

at kun informasjonen som skal utleveres, er teknisk tilgjengelig 

 

Forklaring: 

Personer som ikke er under HF’ets instruksjonsmyndighet kan normalt ikke gis tilgang til 

foretakets journal. Ved eksternt initierte tilsyn kan likevel teknisk begrenset tilgang til 

systemet gis. Dette forutsetter at tilgangen er stramt tilpasset og kun gir teknisk mulighet for 

tilgang til de journaler som er under tilsynets fokus og hvor det dermed er hjemmel for 

utlevering. Dette kan gjøres på en av to måter, som begge begrenser tilgangen til kun å få lest 

det autoriserte ansatte åpner tilgang for: 

 Via beslutningsstyrt tilgang, slik at hver enkelt journal kun gis tilgang for deltaker i 

det eksterne tilsynet etter at en intern autorisert bruker eksplisitt beslutter den 

forespurte tilgang 

 Via implisitt tilgang, hvor all tilgang begrenset gis kun via arbeidsflyt, slik at det 

tilgjengeliggjøres kun aktuelle journaler for det eksterne tilsynet.  

 

Det forutsettes at alle forespurte journaler, det er hjemmel for å utlevere, på en av disse måter 

tilgjengeliggjøres for det eksterne tilsynet. 

 

Tilgang til journalopplysningene for eksternt initierte tilsyn kan alternativt gis ved utskrift på 

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

slik at det eksterne tilsynet deretter kan lese. Dokumenter med sensitive personopplysninger 

skal ikke oversendelse på e-post, og må eventuelt utleveres som 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. 

 

Ved tilsyn initiert av foretaket selv og som utføres av foretakets personell eller innleid 

personell, kan tilgang gis på mer ordinær måte, som gjør den enkelte i stand til å åpne 

journaler uten andres tekniske beslutning. Avtale om å leie inn personell vil gi den 

nødvendige instruksjonsmyndighet overfor de eksternt innleide. 

 

 

 

Hjemmelsgrunnlag: 
Helsepersonelloven §§ 21 og 21a. 

Helseregisterloven §14 

Akseptable unntak: 

Ikke relevant 
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