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Vi forstår din henvendelse slik at du ber om utlevering av en oversikt som viser samtlige saker i vårt 
saksbehandlingssystem som har tilknytning til 2025-prosessen. Du ønsker videre at det gis fullstendig 
oversikt over samtlige dokumenter i hver enkelt saksmappe, inkludert dokumenter som er unntatt 
offentligheten etter offentlighetsloven § 14, herunder organinterne dokumenter.  
 
Rettslig grunnlag 
 
Du viser ikke til konkret lovhenvisning i henvendelsen, vi legger derfor til grunn at din begjæring om innsyn 
er hjemlet i offentlighetsloven § 9 om rett til innsyn i ei sammenstilling fra databaser.  
 
Innsyn i saksoversikter 
 
Retten til innsyn etter offentlighetsloven § 9 forutsetter at sammenstillingen kan gjøres på enkle måter. 
Foretakets journalsystem er tilrettelagt for å kunne gi sammenstillinger av journaldokumentene i 
enkeltsaker. I din henvendelse ber du om slike oversikter over samtlige saker som har tilknytning til 2025-
prosessen. Denne prosessen har vært omfattende og langvarig. Sakene opprettet som har tilknytning er 
søkbare dersom man leter etter konkrete dokumenter, men de inneholder ingen konkret «tag» eller annet 
merke slik at de kan hentes opp samlet raskt. Å finne frem samtlige dokumenter som har vært tilknyttet 
prosessen vil derfor kreve omfattende arbeid som faller utenfor § 9. For å kunne gi innsyn i sakene må 
innsynsbegjæringen spesifiseres på en slik måte at uttrekkene kan gjøres med på en enkel måte.  
 
Vedrørende innsyn i oversikt over organinterne dokumenter 
 
Når det lages ei sammenstillinger fra databaser som nevnt i § 9 opprettes et nytt dokument. Det nye 
dokumentet må derfor vurderes etter de samme regler som andre dokumenter. Før utlevering skal derfor 
de organinterne dokumentene fjernes, jf. § 14 da disse er unntatt offentlighet. Du vil derfor ikke motta 
oversikt over disse dokumentene.  
 
 
 
 

Hanne Nora Nilssen
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Konklusjon 
 
Du har tidligere mottatt en rekke sammenstillinger av dokumenter fra foretaket. Utlevering utover dette 
avslås da omfanget medfører at sammenstillingen ikke kan gjennomføres på en enkel måte og at 
organinterne dokumenter ikke utleveres, heller ikke i oversiktsform.  
 
Merinnsyn er vurdert jf. § 11. Innsyn innvilges heller ikke etter denne bestemmelse da omfanget som er 
etterspurt vil medføre en stor arbeidsbelastning for foretaket.  
 
Du har rett til å klage på denne avgjørelsen etter forvaltningslovens kapittel 6. Klagen kan sendes til 
Helgelandssykehuset ved besvarelse av denne epost, posttmottak@helgelandssykehuset.no eller pr 
ordinær post. Klagefrist er 3 uker fra mottak av vedtaket. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tore Bratt 
kommunikasjonssjef 
Senter for kommunikasjon 
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