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Bakgrunn for saken 
 
Hanne Nora Nilssen sendte inn innsynsbegjæring til Helgelandssykehuset HF 19.06.19. Det ble 
bedt om innsyn i journalposter tilknyttet styresak 59-2019 samt alle saker og journalposter 
tilknyttet 2025-prossesen. Nilssen ble innvilget innsyn i journalposter for den konkrete saken, 
innsyn i samtlige saker tilknyttet 2025 prosessen ble ikke etterkommet med henvisning til 
dokumenter som ligger offentlig tilgjengelige på foretakets nettside. Etter noe kommunikasjon 
mellom partene (se vedlegg) ble forespørselen om innsyn avslått 04.07.19, Nilssen påklagde 
vedtaket 07.07.19.  
 
Rettslig grunnlag 
 
Offentlighetsloven §§ 9 og 14. 
 
Innsyn i saksoversikt 
 
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.  
Nilssen har bedt om oversikt over alle saker i journalsystemet som har tilknytning til 2025-
prosessen. Oppdraget om å starte arbeidet med en utviklingsplan ble gitt fra Helse Nord i 2013. I 
vårt sakssystem finnes et stort antall saker som har tilknytning i større og mindre grad. 
Journalsystemet har ingen generell knagg, «tag», søkeord eller lignende som knytter disse 
sammen. Å etablere en slik oversikt vill kreve store ressurser, og vil være et arbeide langt utenfor 
det som faller innenfor lovtekstens vilkår «enkle framgangsmåtar». Det påpekes at alle 
utredninger og uttalelser som benyttes i arbeidet ligger tilgjengelig på helgelandssykehuset.no og 
nye dokumenter som skal benyttes som saksgrunnlag legges ut fortløpende.  
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Nilssen anfører i sin klage at å produsere rapporter i saker er gjort på sekunder. Dette medfører 
riktighet. Problemet er å identifisere alle saker i vårt journalsystem som kan være tilknyttet 2025-
prosessen siden 2013.  
Det vises for øvrig til G-2009-419 Rettleiar til offentlegslova punkt 4.4.3 3. avsnitt om enkle 
fremgangsmåter: 
«Dette inneber at organet berre vil ha ei slik plikt når organet har dataverktøy som kan etablere 
samanstillinga, og at det einaste organet må gjere for å få samanstillinga etablert er å gi enkle 
kommandoar, til dømes enkle skildringar av kva resultat ein ynskjer. Dersom det trengst meir 
tidkrevjande operasjonar frå sakshandsamarane, vil det ikkje vere plikt til å etablere slike 
samanstillingar» 
Innsyn i journaldokumenter i enkeltsaker 
Nilssen har videre etterspurt oversikt over alle journaldokumenter i de overnevnte sakene. Hun 
ber også om at oversikten skal inneholde oversikt over alle saksdokumenter unntatt offentlighet 
hjemlet i offentlighetsloven § 14. 
Ved etablering av oversikt som nevnt i § 9 opprettes et nytt saksdokument for organet. Det nye 
dokumentet skal så vurderes etter de samme reglene som øvrige dokumenter før utlevering, jf. G-
2009-419 punkt 4.4.3 5. avsnitt.  
Helgelandssykehuset mener derfor at interne saksdokumenter også vil kunne unntas på 
sammenstillinger opprettet etter § 9.  
 
Vedrørende de ulike rapportene som er utlevert 
 
Nilssen har i sin klage og øvrige korrespondanse bemerket at noen saker er hentet fra Ephorte og 
noen fra Elements. Helgelandssykehuset har nylig byttet arkivsystem. Dette medfører at rapport 
for journalposter som ble journalført før byttet genereres fra det historiske arkivet i Ephorte, mens 
nyere saker genereres fra Elements. Ved overføring til PDF-format ble oversiktene imidlertid 
uoversiktlige, dette ble løst med å generere ut oversikt i Excel-format.  
 
Meroffentlighet 
 
Meroffentlighet er vurdert. Prosessen ved helgelandssykehuset 2025 er omfattende og viktig for 
allmenheten. Arbeidsomfanget med å etablere en slik oversikt er imidlertid for stort til å kunne 
utføre uten å avsette flere ressurser for å gjennomgå journalsystemet for å identifisere all 
informasjon som er etterspurt.  
 
Konklusjon 
 
Helgelandssykehuset opprettholder med dette sitt tidligere vedtak og oversender klagen til Helse- 
og omsorgsdepartementet for avgjørelse. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tore Bratt 
kommunikasjonssjef 
Senter for kommunikasjon 
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Vedlegg 
1 Dokumentsamling – dialog med Hanne Nora Nilssen 

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur. 


