
 

   
 

 
KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2011  
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest 
 

Prosjektnamn 
Kartlegge omfang av ureglementert innsyn i pasientjournalar som grunnlag for betre 
ivaretaking av pasientens rett til konfidensialitet. 
 
 

Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 

Helse Førde / Vise administrerende direktør Vidar Vie 
 

Prosjektleiar (kontaktperson) 

Tova Kjempenæs 
 

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt 
 
Helsepersonellova pålegg alt helsepersonell å:  

"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." (§21)  

vidare seier den at det er:  
"forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten 
at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller 
forskrift." (§21a) 

 
Det kjem stadig fram bekymringar omkring og påstandar om at pasientar sine rettar i høve 
konfidensialitet vert brotne ved at tilsette har innsyn i elektroniske pasientjournalar utan at dei har 
tenestlege behov for det . Omfanget av ev slik snoking er lite kjent, og det vil være sentralt å få fram meir 
kunnskap om dette området og ev hindre at slik ureglementert innsyn skjer.  
 

 

Mål for prosjektet  
Kartlegge omfang av ureglementert innsyn i pasientjournal , samt syte for forbetre rutiner for innsyn, og 
forslag til kompetanseheving for helsepersonell og sekretærar. 
 
 

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Prosjektet vil nytte Forbetringsprogrammet sin metode i prosjektgjennomføring. 
Ein vil nytte erfaringar frå GTT (gjennomgang av journalar med bruk av triggere) 
 
Lage kriterium for ureglementert innsyn  
 
Prosjektet må utarbeide liste over varsel som ein skal bruke i systematisk søk gjennom uttekne 
innsynsloggar. 
 
Deretter vil ein gå gjennom 200 tilfeldig utvalde journalar, og prøve å identifisere mistenkelege innsyn. 
Ein vil lage enkel statistikk over desse på yrkesgrupper, tilbake i tid eller siste året, tid på døgnet, relasjon 
til pasient etc 
 
 

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 

 
Utarbeidde rutinar skal implementerast og gjelde heile Helse Førde 
 
 



Side 2 

 

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
 

Resultatet vil ha stor overføringsverdi til andre helseføretak i heile landet 
 

Vi ynskjer også å publisere resultat av prosjektet i ein tidsskriftartikkel om mogeleg (Tdnlf), og det er 
sjølvsagt aktuelt å presenterer resultat på konferansar og fagdagar. 
 

 

Oppstarttidspunkt (planlagt) 

 
August 2011 

Sluttidspunkt (planlagt) 

 
Juni 2012 

 


