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Klage på avslag på innsyn av 4.juli 2019  
 
 
Viser til avslag på innsyn av 04.07.2019, og vil med dette klage på vedtaket.  Jeg ber om at saken blir 
gjenstand for klagebehandling, jfr offentlighetslovens bestemmelser. Om Helseforetaket 
opprettholder avslaget, ber jeg om at saken videresendes til overordnet klageorgan, Helse og 
omsorgsdepartementet, for klagebehandling.  
 
Bakgrunn for saken 
 
Viser til innsynskrav av 19.juni hvor jeg ba om å få tilsendt en oversikt over alle journalførte 
dokumenter i tilknytning til saken rundt Helgelandssykehuset 2025, samt en oversikt over alle 
journalførte dokumenter i tilknytning til styresak 59-2019. 
 
Den 25.juni sendte jeg en ny henvendelse/mail hvor jeg med grunnlag i offentlighetsloven på nytt ba 
om å få tilsendt alle journalførte dokumenter i tilknytning til Helgelandssykehuset 2025-prosessen. 
Jeg presiserte da i henvendelsen at jeg ønsket oversikten over disse dokumentene sendt som 
journalrapport fra arkivsystemet, hvor også dato for journalføring også ble synliggjort. Bakgrunnen 
for at jeg sendte denne henvendelsen, var at dokumentene jeg mottok fra Helgelandssykehuset HF 
kom i et format hvor det nærmest var umulig å hente ut informasjon siden informasjon til hvert 
dokument var spredt på flere pdf-sider som gav lite sammenheng. Liste med saksnummer kom på 
separat pdf-side.  Avsender/mottaker på andre pdf-sider osv.  
 
Den 2.juli gjentok jeg anmodningen om innsyn, og ba om å få tilsendt journalrapporter automatisk 
generert fra Helgelandssykehuset journalsystem for saksnumrene knyttet til Helgelandssykehuset 
2025-saken.  Dette fordi jeg nå hadde mottatt excel-filer av dokumenter som Helgelandssykehuset 
selv hadde produsert utenom arkivsystemet.  I exel-filene var bl.a. journalføringsdato utelatt. 
Samtidig kom det ikke fram en oversikt over alle dokumentene som var journalført tilhørende hver 
enkelt sak (dokumenter registrert pr. saksnummer). Jeg mottok riktignok en rapport generert fra 
Helgelandssykehuset HF sitt tidligere journalsystem (Ephorte), men dette var en rapport generert ut 
fra offentlig journal og altså ikke en rapport generert spesifikt for hver enkelt sak knyttet til 
Helgelandssykehuset 2025-prosessen. 
 
Bakgrunnen for mitt innsynskrav er at jeg ønsker å få en totaloversikt over alle dokumentene som er 
journalført i forbindelse med Helgelandssykehuset 2025-prosessen, inkl. de organinterne 
dokumentene.  Jeg har anmodet om å få tilsendt dette som automatisk generert rapport i fra 
sakssystemet for hvert saksnummer som er registrert. Dette for å kunne få informasjon om 
dokumentdato, journalføringsdato, dokumentnummer osv.  
Det vises for øvrig til at det i offentlighetsloven ikke stilles krav til å måtte begrunne bakgrunnen for 
innsynskravet. 



Begrunnelse for klagen 
 
Viser til offentlighetslovens § 9 som omhandler rett til å kreve innsyn i en sammenstilling av 
opplysninger som er elektronisk lagret i databasene til et offentlig organ.  I avslaget fra 
Helgelandssykehuset vises det til at det vil bli for krevende å få generert automatiske 
journalrapporter for hver sak knyttet til Helgelandssykehuset 2025-prosessen. Til dette har jeg 
følgende kommentar.  Å generere automatiske rapporter er gjort på sekunder. Dette kan ikke ansees 
å være krevende.  Jeg skjønner at det tar lengre tid å generere flere rapporter, men det arbeidet kan 
ikke ansees som krevende.   
 
Helgelandssykehuset HF har i Helgelandssykehuset 2025-prosessen valgt å journalføre dokumentene 
i saken på mange ulike saksnummer, jfr opplysning gitt i brev av 04.07.2019.  Hvordan et organ 
organiserer sin journalføring, mener jeg ikke kan være bestemmende for om innsyn skal gis eller ikke. 
Det vil kunne uthule formålet med offentlighetslovens bestemmelser.  Ønskes dokumenter å holdes 
skjult for offentligheten, kan da et organ generere mange ulike saksnummer i stedet for ett/noen få 
på hver sak, for deretter å begrunne avslag på innsyn med for krevende arbeid. Dette mener jeg 
faller på sin urimelighet. 
 
Når det gjelder organinterne dokumenter, kan disse være unntatt offentligheten, men samtidig være 
journalpliktig.  Å hevde at organinterne dokumenter må fjernes fra automatisk generert 
journalrapport, mener jeg derfor ikke medfører riktighet. Dette da organinterne dokumenter i 
journalsystemene merkes som organinterne med henvisning til rettslig grunnlag. Disse vil da framstå 
i en generert journalrapport med egne koder som gjør at informasjon unntatt offentligheten ikke 
synliggjøres. Hvordan slike dokumenter journalføres blir det for øvrig gjort rede for i 
Helgelandssykehuset eget skriv ang. rutiner for dokumentbehandling.  På side 12 står følgenden, 
sitat: «har rett tilgangskode og hjemmel, og at sensitive opplysninger er skjermet i tittelfeltet». Jeg 
stiller derfor spørsmål ved om det er korrekt å hevde at en automatisk generert journalpost må 
bearbeides slik det antydes i begrunnelsen for avslaget på mitt innsynskrav.  
 
 
Avsluttende kommentar 
 
Prosessen rundt endring av sykehusstruktur på Helgeland opptar mange, ikke minst oss 
lokalpolitikere som ved flere anledninger har gjort kommunestyrevedtak knyttet til saken. Det burde 
derfor ikke komme som en overraskelse at noen ber om å få en oversikt over hvilke saksdokumenter 
som har dannet grunnlag for styrets ulike vedtak i saken.   Undertegnede er faktisk noe overrasket 
over at dette skulle by på så store problemer.  Dette fordi jeg som politiker ved flere anledninger har 
gjort tilsvarende bestillinger tidligere hos andre offentlige organer, uten at det har medført vansker. 
Tvert om, enkelte har satt pris på at jeg først har anmodet om en oversikt over alle dokumentene i 
tilknytning til enkelte saker, framfor å be om innsyn i alle dokumentene. Jeg opplever det derfor som 
et stort paradoks at helseforetaket ikke ønsker å gi meg fullstendig saksrapporter generert fra 
journalsystemet knyttet til Helgelandssykehuset 2025-prosessen, når jeg i henhold til 
offentlighetslovens bestemmelser kan be om innsyn i alle dokumentene knyttet opp til denne saken 
uten å måtte spesifisere nærmere detaljert informasjon som eks. saksnummer. 
 
 
Mvh 
Hanne Nora Nilssen


