Kontroll av oppslag i
elektronisk pasientjournal
Metode for å identifisere uberettigede oppslag i
behandlingsrettede helseregistre
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Kontroll av oppslag ved hjelp av statistisk metode
Konfidensialitet er en forutsetning for pasientenes tillit til helsevesenet. Det er
ulovlig å gjøre oppslag i en journal uten at det foreligger et «tjenstlig behov».
Oppslaget må være begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik
hjelp, eller ha særskilt hjemmel i lov eller forskrift.
Helseforetakene har lovpålagt plikt til å beskytte helseopplysninger mot uberettiget
innsyn. Ett av tiltakene er plikten til å loggføre alle oppslag, og føre jevnlig kontroll
med loggen.
Metoden som beskrives i dette heftet har vist seg å være den best egnede for å
kontrollere oppslagene i pasientjournalen. Metodens utgangspunkt er at de fleste
oppslag som utføres er legitime, mens oppslag som bryter med det vanlige
oppslagsmønsteret i klinikken blir kontrollert. Alle oppslag analyseres først
maskinelt og oppslag som fremstår som uvanlige, kontrolleres etter en manuell
prosedyre. Det er dermed oppslagsmønstrene som styrer metoden og ikke
forhåndsdefinerte regler.
Det er i praksis umulig å vite hvilke
opplysninger som til enhver tid er
relevante for behandlende helsepersonell.
Derfor har mange teknisk tilgang til å slå
opp langt flere pasientjournaler enn de har
tjenstlig behov for. Dette er gjort for å sikre
at journaler er tilgjengelige ved behov, og
på den måten tilfredsstille hensynet til
pasientsikkerheten.
Helseforetakene skal jevnlig kontrollere at
oppslag i journalen kun har skjedd utfra
tjenstlig behov (pasientjournalloven § 22).
Fordi volumet av oppslag er stort, har
tilfeldig stikkprøvekontroll i realiteten
ingen effekt. Metoden beskrevet i dette
heftet er en kombinasjon av maskinelle og
manuelle analyser og gir helseforetakene
en effektiv metode for å føre kontroll med
loggen.
Alle oppslag blir analysert for å vurdere i
hvilken grad de avviker fra det som er
vanlig å gjøre for den enkelte medarbeider,
for dennes avdeling og andre i tilsvarende
stillinger. Oppslag som avviker fra det
vanlige, blir underlagt en grundig
vurdering og dersom det likevel fremstår

som uvanlige, rapporteres det til
medarbeiderens klinikk for en nærmere
vurdering.
Kontrolltiltaket omfatter alle medarbeidere
som har tilgang til behandlingsrettede
helseregistre, og som har gjort oppslag i
den tidsperioden som analyseres.
Tiltaket er av samfunnet vurdert som
rimelig gjennom den lovgivningen som er
vedtatt av Stortinget. En avveining mellom
de brede tilgangene som er gitt og
hensynet til pasientens personvern, tilsier
at autorisert helsepersonell må akseptere
at oppslag de har utført blir kontrollert.
Samtidig skal den ansattes interesser
ivaretas gjennom en åpen og etterrettelig
prosess som gir anledning til å forklare
bakgrunnen for oppslaget som er
kontrollert.
I dette heftet gis det en kort fremstilling av
hvordan metoden virker og hvordan det
arbeides videre med de funnene som
metoden frembringer.
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Feltko

1. MASKINELL ANALYSE












Alle oppslag analyseres maskinelt
ved hjelp av ulike innfallsvinkler kalt
«scenarioer».
Oppslaget sammenlignes med hva
den ansatte vanligvis gjør, hva andre
i samme avdeling og stilling har for
vane, og øvrige medarbeidere som
gjør oppslag på samme pasient.
Gjennom scenarioene gis en score/
verdi for hvor vanlig oppslaget er.
Ett av scenarioene ser for eksempel
på tidspunktet for oppslaget i forhold
til pasientens oppholdshistorie.
Et annet eksempel er om den ansatte
og pasienten er kolleger og hvor nær
i virksomheten de er ansatt.
Oppslag som er fulgt av
dokumentasjon i journal vurderes
som vanlig og vil vanligvis ikke bli
gjenstand for nærmere kontroll. Det
gjelder også hvis den ansatte
tidligere har dokumentert i
journalen.
Scenarioene indikerer også hvor
vanlig det er at det tas utskrift, om
uvanlig mange dokumenter er lest og
hvor stor interesse som vises for en
enkelte pasient sammenlignet med
andre.
Oppslag som avviker fra vanlige
oppslagsmønstre fremstår som
uvanlige.
Scenarioene kombineres for å gi et
bredt grunnlag for vurdering.
Oppslag som fremstår som veldig
uvanlige på flere scenarioer
indikerer behov for en nærmere
manuell vurdering av oppslaget.

Nasjonalt scenariobibliotek omfatter en
rekke scenarioer som benyttes for å
analysere loggen. Scenariobiblioteket
beskriver de enkelte scenarioene som
inngår i metoden.
Den maskinelle analysen av oppslagene
kan også benyttes når klinikken eller
pasienten har konkret mistanke om
ulovlige oppslag.
Metoden er egnet til å bekrefte, redusere
eller avkrefte slike mistanker.
Hvert foretak har en kontrollenhet som
anvender verktøyet og følger opp
uvanlige oppslag.
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2. MANUELL VURDERING

Den maskinelle analysen gir et bilde av
hva som statistisk er uvanlige oppslag.
Resultatene kan likevel ikke oversendes til
klinikk uten at de gjennomgår grundig
manuell vurdering.
Målsettingen er å finne frem til oppslag
som fremstår som uvanlige også for
ledelsen i klinikk, uavhengig av hva den
maskinelle analysen sier.
Det er utarbeidet en prosedyre for de som
skal foreta den manuelle vurderingen.
Fremgangsmåten vil i de fleste tilfeller
utføres som følger:


Vurdering av de maskinelt scorede
oppslagene gjennomføres med
indirekte identifiserbare data. Dvs. at
det ikke benyttes fødselsnummer,
ansattID eller navn.



Et utvalg av uvanlige oppslag
underlegges en grundigere manuell
vurdering. Da er det nødvendig å
benytte grunnlagsdataene der
identiteten til ansatte og pasienter
fremkommer.



Dersom det ikke finnes åpenbare
årsaker til at oppslaget er scoret feil,
blir det utarbeidet en skriftlig
henvendelse til klinikk, for videre
oppfølging i linjen.

Den manuelle analysen benyttes for å
avkrefte eller ytterligere
sannsynliggjøre om et uvanlig oppslag
er et lovbrudd.
Dokumentasjonen om funnet må
inneholde tilstrekkelig informasjon til
at saken kan behandles av klinikken.
Den beskrevne prosedyren er
veiledende. Andre innfallsvinkler kan
også anvendes dersom det er
nødvendig for kontrollarbeidet. For
rutinekontroller vil dette være den
anbefalte fremgangsmåten.
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3. VURDERING I KLINIKK
Leder er ansvarlig for nødvendige
avklaringer og håndtering av eventuelt
bekreftet ulovlig oppslag.


Alle oversendte uvanlige oppslag skal
ettergås av klinikken.



Dersom klinikken ikke kjenner
medarbeiderens begrunnelse for det
uvanlige oppslaget, vil vedkommende
innkalles til et møte for en avklaring.



Den ansatte har krav på innsyn i all
dokumentasjon som angår saken.



Dersom medarbeideren ikke har en
tjenstlig begrunnelse for oppslaget, vil
vedkommende få en reaksjon, avhengig
av alvorlighetsgraden i forholdet.



Følgende vurderes som reaksjoner ved
sikkerhetsbrudd:
o Skriftlig advarsel
o Rapportering til Helsetilsynet.
o Oppsigelse.
o Anmeldelse med begjæring om
strafferettslig påtale.



Kontrollenheten gis en tilbakemelding
om klinikkens konklusjon.



Dersom oppslaget er tjenstlig begrunnet,
gjør systemeier en vurdering av om
metoden kan justeres for å unngå at
denne typen oppslag scores høyt ved
senere kontroller.

Det enkelte helseforetak kjenner best
arbeidsprosessene i sin klinikk og må
derfor først vurdere om den mottatte
saken faktisk er et avvik i forhold til
medarbeiderens stilling og rolle.
Dersom klinikken konkluderer med at
oppslaget er tjenstlig begrunnet må
metodens scoring av oppslaget
revurderes, men ikke hele metoden
som sådan. Den maskinelle analysen
benytter bare data som er lovlig å
anvende ved kontroll av logger. Det vil
alltid forekomme situasjoner som ikke
kan forklares ved hjelp av
grunnlagsdataene som anvendes.
Nettopp derfor er det viktig at
klinikken er det siste leddet i kjeden av
involverte instanser, og som avgjør om
oppslaget er lovlig.
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HVILKE DATA BENYTTES?






Logg
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BrukerID
Brukerroller
Ansattavdeling
Pasientens fødselsnummer
Pasientavdeling
Tidspunkt for oppslaget
Informasjon som er lest
Lest / endret / godkjent
Utskrift

Pasientadministrative
opplysninger
o Pasientens fødselsnummer
o Henvisningsperiode
o Kontakt / episode
o Avdeling(er)
Ansattopplysninger
o Navn
o Fødselsnummer
o Stilling(er)
o Brukerrolle(r)
o Avdeling(er)
o Tidspunkt for ansettelse(r)

Metoden er avhengig av sikker
identifikasjon på både pasient og ansatt,
og benytter derfor fødselsnummer.
I den maskinelle analysen og
vurderingen av de scorede oppslagene
benyttes indirekte identifiserbare data:
Navn, brukerID og fødselsnummer
erstattes med en kode, og identifisering
kan kun skje gjennom en separat
kodenøkkel.
Oversikten over data som anvendes kan
variere mellom foretak, men det
benyttes ikke andre opplysninger enn
de foretaket er lovpålagt å ha for
loggføring, administrasjon av
pasientbehandlingen og
ansettelsesforholdet.
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Heftet er utgitt av Nasjonal IKT i forbindelse med prosjektet «Etablering av nasjonal metode
og rammeverk for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre».
Andre dokumenter:
 Brosjyren «Lovlig journalbruk - Oppslag i og bruk av Pasientjournalen»
 Dokumentet «Veileder for innføring og anvendelse av statistisk analyse som metode
for å avdekke uberettigede oppslag i behandlingsrettede helseregistre
(«mønstergjenkjenning»)»
 «Nasjonalt scenariobibliotek»
For mer informasjon, se [Sett inn kontaktinfo]
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