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Oppsummering
Hendelsen
Mandag 11. mai 2020 ble Offentlig journal for torsdag 7. mai publisert på www.unn.no.
Tirsdag 12. mai på kvelden ble pressevakt i Kommunikasjonsseksjonen kontaktet av
journalist i Nordlys, som hadde oppdaget at journalen ikke var skjermet.
Anbefalinger
Omgivelser og organisering
1: Sikre forenklet arbeidsflyt ved kontroll av rapport, herunder at rapporten er strukturert
etter sakstype. (Dette må sees i sammenheng med anbefaling 2.)
Teknisk utstyr, apparater etc.
2: Gjøre det enklere å kontrollere riktige felter på de ulike sakstyper ved at rapporten
struktureres etter sakstyper. (Dette må sees i sammenheng med anbefaling 1.)
3: Sikre valg av rett rapport ved at rapportalternativ Offentlig journal enkel fjernes.
Prosedyrer, rutiner og retningslinjer
4: Sikre optimal kvalitetssikring, herunder uttak av rett rapport og riktig bruk av
dobbeltkontroll.
5: Etablere rutinebeskrivelse for publisering på internett for å sikre standardisering av
publiseringsprosessen.
6: Etablere rutinebeskrivelse for tilbaketrekking fra internett for å sikre rask og tilstrekkelig
tilbaketrekking ved feilaktig publisering.
Utdanning og kompetanse
7: Sikre systematisk opplæring for å oppnå rask tilbaketrekking og kontroll av google-kopi
ved feilaktig publisering (døgnkontinuerlig).
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Innledning
Hendelsesanalysen er gjennomført på bestilling fra Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen
etter hendelse der offentlig journal ble publisert uten skjerming.
Metode
En forenklet metode for Risk Cause Analysis (RCA) ble benyttet. Hensikten er å identifisere
bakenforliggende årsaker til alvorlige uønskede hendelser og nesten uhell, og å identifisere
forbedringstiltak. Metoden omfatter innsamling og bearbeiding av data utført av et
analyseteam. Resultat fra analysen presenteres i oppsummeringsmøte med deltakere fra
aktuelle klinikker/senter. Data som benyttes er dokumentasjon fra Docmap
(dokumentstyring- og avvikssystem), Elements (sak- og arkivsystem) og samtale med
involverte. Analysen gjøres ut fra system-/organisatorisk perspektiv.
Oppfølging og iverksettelse av korrigerende tiltak etter analyse ivaretas av lederlinjen.
Følgende fem hovedområder vurderes i analysen:
1. kommunikasjon og informasjon
2. utdanning og kompetanse
3. omgivelser og organisering
4. teknologi, utstyr og apparatur
5. prosedyrer, rutiner og retningslinjer
Deltakere i analyseteamet:
Navn
Hege Signete Fredheim-Kildal
Grete Birgithe Steinry Åsvang

Tittel
Rådgiver, Kvalitetsavdelingen, Fag og kvalitet
Avd.leder, Kvalitetsavdelingen, Fag og kvalitet

Oppdrag og avgrensing av tidsrom for hendelsesanalyse ble avklart med drifts- og
eiendomssjef Grethe Andersen etter anbefaling fra analyseteamet.
Innsamlet data er bearbeidet og organisert i en tidslinje som beskriver hendelsesforløpet.
Analyseteamet presenterte analysen i oppsummeringsmøtet hvor ledere og involverte
medarbeidere var invitert til å delta. I møtet ble identifiserte lærings- og forbedringsområder
presentert.
Ledere skal lage oppfølgingsplan på lærings- og forbedringsområder innen eget
myndighetsområde. Oppfølgingsplan samordnes og legges som vedlegg til intern rapport.
Intern rapport er unntatt offentlighet.
Avgrensning
Hendelsesanalysen omfatter hendelsesforløpet fra tidspunktet der rapport Offentlig journal
ble opprettet på morgenen mandag 11. mai 2020 og frem til tilbaketrekking fra nettsiden på
kvelden tirsdag 12. mai 2020.
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Hendelsesforløp
Delhendelse 1:
PDS person 1

PDS person 2

Delhendelse 2:

Delhendelse 3:

Delhendelse 4:

Hentet frem rapport
Kontrollerte og korrigerte

Hentet frem rapport
Kontrollerte og korrigerte

Publisert rapport på
www.unn.no.

Varsel om publisering uten
skjerming

Hentet frem ny rapport
Kontrollerte

Hentet frem ny feil rapport
Hentet frem ny riktig rapport
Kontrollerte

Sendte epost til person 2

Lagret rapport i fellesmappe
Oversendte rapport til
Kommunikasjonsseksjonen

Kommunikasjonsseksjonen

Nordlys

Offentlig journal ble
tilbaketrukket umiddelbart

Hendelsesforløpet startet ved at rapport for offentlig journal ble hentet fra
rapportfunksjonen i Elements. Rapporten ble kontrollert og relevante journalposter korrigert
i Elements. Det ble hentet ut ny rapport som ble kontrollert og e-post ble sendt til person 2.
Person 2 hentet ut rapport fra Elements. Kontrollerte og korrigerte denne. Ved uthenting av
ny rapport ble det reagert på at den så rar ut. Denne rapporten ble ikke lukket. Det ble tatt
ut ytterligere ny rapport, som ble kontrollert. Rapporten som så rar ut ble liggende på fanen
bak riktig rapport.
Ved lagring av rapporten i fellesmappen var det den feilaktige rapporten som ble lagret.
Denne ble oversendt til Kommunikasjonsseksjonen for publisering.
Kommunikasjonsseksjonen publiserte rapporten på www.unn.no.
Nordlys kontaktet pressevakt i Kommunikasjonsseksjonen vedrørende manglende skjerming
av offentlig journal på nettsiden. Kommunikasjonsseksjonen trakk tilbake offentlig journal
fra www.unn.no.

Observasjoner
Omgivelser og organisering
Ansvar, myndighet og oppgaveflyt
Post- og dokumentsenteret (PDS) har etablert arbeidsprosess for uthenting og
kvalitetssikring av offentlig journal. Oppgaven rullerer mellom medarbeiderne i PDS, etter et
fastsatt system. To medarbeidere inngår i arbeidsprosessen, her omtalt som Person 1 og
Person 2. Medarbeiderne i PDS har en tydelig forståelse for hva de to rollene innebærer.
Kommunikasjonsseksjonen har etablert arbeidsprosess for publisering av offentlig journal.
Oppgaven ivaretas av web-ansvarlig, som er en definert rolle i Kommunikasjonsseksjonen.
Ved fravær er det en annen funksjon i avdelingen som ivaretar oppgaven.
Tilbaketrekking av publisert materiale på internett gjøres av Kommunikasjonsseksjonen.
Kommunikasjonsseksjonen har etablert vaktordning for pressevakt. Alle medarbeiderne i
avdelingen inngår i vaktordningen.
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Arbeidssituasjon PDS
Oppgaven uthenting og kvalitetssikring av offentlig journal er vurdert å være et risikofylt
arbeid. Det er derfor etablert praksis at medarbeider skal jobbe skjermet og uten avbrudd
fra annet arbeid.
Rapporten offentlig journal er på anslagsvis 50-60 sider mer i Elements versus Ephorte.
Koronasituasjonen har medført økt andel utlysninger. Dette har bidratt til at offentlig journal
tidvis har vært på opptil 300 sider.
Sakstypene som inngår i offentlig journal deles inn i pasientsaker, saksbehandling og
ansattesaker. Sakene presenteres kronologisk i journal-rapporten, og ikke tematisk. Dette
gjør det krevende å kvalitetssikre rapporten, fordi feltene som skal kontrolleres er forskjellig
på de tre sakstypene.
Figur 3: Bildene viser eksempler på to av sakstypene - saksbehandling og pasientsak. De gulmarkerte
feltene viser hvilke felter som skal kontrolleres på hver av sakstypene.

Teknologi, utstyr og apparatur
Elements
Elements ble tatt i bruk som nytt elektronisk sak- og arkivsystem i desember 2019. Mange av
funksjonene og arbeidsprosedyrene er likt det som var i tidligere Ephorte, herunder uttak av
offentlig journal. Det ble ikke vurdert nødvendig å gjøre en risikovurdering av prosessen å
hente ut og kvalitetssikre rapporten offentlig journal før publisering, ved overgang til nytt
sak- og arkivsystem.
Arbeidsprosessen for uthenting av offentlig journal starter med at PDS henter frem
rapporten Offentlig journal (intervall) ved å velge fanen Rapporter i Elements.
Figur 4: Bilde av feltet for rapporter i Elements.

Underfanen Journaler velges, og her kunne en 11. mai velge blant fire typer journaler. De fire
variantene av rapporter for journal var hyllevare1 fra leverandør.

1

Standardrapporter utarbeidet av leverandør.
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Figur 5: Bilde av de fire ulike variantene av rapporter for journal i Elements, og i hvilken rekkefølge de
var plassert i valgmenyen. De to øverste rapportvalgene er ikke skjermet, mens de to nederste er
skjermet.

Ikke skjermet

Offentlig journal (intervall) er den eneste rapporten som har vært i bruk av PDS i UNN. Denne skal

brukes da den er skjermet og har tilstrekkelig med opplysninger ihht regelverk for
publisering av offentlige journaler. Det var ingen fysiske sperrer på å kunne velge en av de
andre journal-rapportene, og det kom ikke opp noen varsel om du åpnet en av de andre
rapportene.

I dette tilfellet hentet person 2 ut rapport fra Elements, kontrollerte og korrigerte denne.
Ved uthenting av ny rapport etter korrigeringen ble feil rapporttype valgt (Journal
(intervall)). Det ble reagert på at rapporten så rar ut. Denne rapporten ble ikke lukket. Det
ble tatt ut ytterligere ny rapport, som ble kontrollert. Feil rapport ble liggende på fanen bak
riktig rapport. Navnet på fanene til de ulike rapportene er likelydende. Ved lagring i
fellesmappen ble feil fane, og dermed rapport, valgt. Kontrollen var imidlertid gjort på rett
rapport.
Figur 6: Pilene viser navn på de to arkfanene med to ulike rapporter av journal, hentet i Elements.

Mappe fellesområdet PDS
Alle kvalitetssikrede rapporter av offentlig journal som skal publiseres blir lagret i en
fellesmappe merket med offentlig journal og gjeldende dato.
Outlook
Rapporten som var lagret i fellesmappen ble sendt til Kommunikasjonsseksjonen for
publisering.
Feilen medførte også at e-posten inneholdt sensitiv informasjon og er et eget brudd på
personvernet. I analysen er dette ikke vektlagt da det er å anse som en direkte konsekvens
av beskrevne hendelsesforløp.
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Sharepoint
Kommunikasjonsseksjonen publiserte rapporten som ble oversendt i e-post av PDS.
Publisering ble gjort i Sharepoint. Det forelå ingen rutine for kvalitetskontroll ved eller etter
publisering.

Prosedyrer, rutiner og retningslinjer
PR19233 Rutinedokument for Elements
Rutinebeskrivelsen inneholder et eget kapittel om Offentlig journal.
Figur 1: Utklipp avsnitt om offentlig journal fra PR19233:

Figur 2: Gjeldende rutine for arbeidsprosessen 11. mai 2020.

Trinn 1: PDS person 1

Trinn 2: PDS person 2

Hente frem rapport.
Kontrollere og korrigere.

Hente frem rapport.
Kontrollere og korrigere.

Hente frem ny rapport.
Kontrollere.

Hente frem ny rapport.
Kontrollere.

Sende epost til person 2.

Lagre rapport i fellesmappen.

Trinn 3:

Kommunikasjonsseksjonen
Publisere rapport på
www.unn.no

Oversende rapport til
Kommunikasjonsseksjonen

Rutine publisering Offentlig journal
På tidspunktet for hendelsen forelå ingen rutinebeskrivelse for hvordan kvalitetssikring og
korrigering av offentlig journal gjøres før publisering. Det var en kjent rutine, som ikke var
nedfelt skriftlig.
RL1687 Retningslinjer for pressevakta
Retningslinjen handler utelukkende om ulykker og pasientinformasjon, øvrige hendelser
vurderes fra sak til sak. Det er etablert praksis at pressevakta kontakter kolleger ved
usikkerhet. Dersom informasjonen vurderes kritisk for potensielle medieoppslag skal
kommunikasjonssjefen informeres.
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Rutine for tilbaketrekking
Det foreligger ingen prosedyre som beskriver oppgaven tilbaketrekking eller google-søk.
Tilbaketrekking og google-søk gjøres på følgende måte:
1. URL-adressen til den aktuelle fila kopieres.
2. Fila slettes på www.unn.no først og i mappen den var lagt i på Sharepoint. Dernest
fjernes alle lenker til fila som var publisert.
3. Det logges på googlekonto med Kommunikasjonsseksjonens pålogg for å fjerne
eventuell kopiert fil.
4. Google tipses om at lenke til fjernet fil ikke fungerer.
Erfaringsmessig tar det rundt 3 dager før googlekopien er borte.

Utdanning og kompetanse
Nytt elektronisk sak- og arkivsystem
Det er gitt grunnleggende opplæring til alle medarbeidere i PDS. Den tekniske
arbeidsprosessen for uthenting og kvalitetssikring av offentlig journal er likt det som var i det
tidligere sak- og arkivsystemet Ephorte.
Tilbaketrekking fra internett
I hendelsen ble aktuell medarbeider i Kommunikasjonsseksjonen valgt til å utføre
tilbaketrekkingen fordi vedkommende har mest erfaring med publiseringsfunksjonen.
Personen var på fri, men hadde mulighet til å logge seg på og utføre tilbaketrekkingen.
Etter at tilbaketrekkingen var utført valgte vedkommende også å gjøre et såkalt «googlesøk». Dette innebærer å sjekke om google hadde nådd å kopiere (lage spor av) rapporten.
Det var bare aktuell medarbeider som hadde kunnskap om prosedyre for å fjerne spor på
internett. Dersom Google hadde nådd å lage kopi av rapporten og google-søket ikke hadde
blitt gjort, ville rapporten blitt liggende på internett og vært søkbar selv om den var fjernet
fra www.unn.no. Det var ikke gitt systematisk opplæring i dette til andre.
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Anbefalinger
Omgivelser og organisering
1: Sikre forenklet arbeidsflyt ved kontroll av rapport, herunder at rapporten er strukturert
etter sakstype. (Dette må sees i sammenheng med anbefaling 2.)
Begrunnelse – jf. kapittel om observasjoner:
- Arbeidsprosessen å kvalitetssikre offentlig journal er en høykonsentrasjonsoppgave.
- Overgang til Elements har medført at rapport har økt med 50-60 sider.
- Ulike sakstyper krever kontroll av forskjellige felter.

Teknologi, utstyr og apparatur
2: Gjøre det enklere å kontrollere riktige felter på de ulike sakstyper ved at rapporten
struktureres etter sakstyper. (Dette må sees i sammenheng med anbefaling 1.)
3: Sikre valg av rett rapport ved at rapportalternativ Offentlig journal enkel fjernes.
Begrunnelse – jf. kapittel om observasjoner:
 Rapporten Offentlig journal enkel viser færre felter per journalpost enn Offentlig
journal (intervall).
 Rapporten Offentlig journal enkel brukes ikke av PDS.

Prosedyrer, rutiner og retningslinjer
4: Sikre optimal kvalitetssikring, herunder uttak av rett rapport og riktig bruk av
dobbeltkontroll.
Forslag til endret prosessbeskrivelse for kvalitetskontroll av offentlig journal:
Prosess 1: PDS person 1

Prosess 2: PDS person 2

Prosess 3: PDS person 1

Prosess 4: Publisering

Hente frem rapport

Åpne rapport i e-post

Kontrollere og korrigere

Kontrollere

Hente frem rapport fra
fellesmappe

Kommunikasjonsseksjonen
åpner rapport i e-post.

Hente frem ny rapport

Korrigere evt saker
Hente ut ny rapport dersom
korrigeringer blir gjort.
Lagrer ny rapport i fellesmappe
og sletter den forrige.

Kontrollere at rett dato

Kommunikasjonsseksjonen
publiserer og sender e-post til
PDS om at det er klart for
kontroll.

Lagre rapport i fellesmappe
Sende rapport i epost til
person 2

E-post til person 1 om at rapport
er klar for siste kontroll og
oversending

Oversende rapport til
Kommunikasjonsseksjonen

PDS kontrollerer på www.unn.no
innen 30 minutter fra sendt
e-post

Begrunnelse – jf. kapittel om observasjoner:
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-

-

Dobbeltkontroll av eget arbeid er lite effektivt, jf Læringsnotat fra Meldeordningen IS2774 Riktig dobbeltkontroll kan redusere antall legemiddelfeil og PR21629
Legemiddelhåndtering – praktisk istandgjøring av legemidler, pkt 2 Definisjoner
(Dobbeltkontroll: To personer som hver for seg og ved å signere bekrefter at en oppgave
er utført korrekt, og i henhold til eventuell fastsatt prosedyre.)
Redusere mulighet for å hente ut feil rapport (rapporttype og dato for rapport).

5: Etablere rutinebeskrivelse for publisering på internett for å sikre standardisering av
publiseringsprosessen.
Begrunnelse – jf. kapittel om observasjoner:
- Sikre tilgang til beskrivelse av rett prosess for alle medarbeidere i
Kommunikasjonsseksjonen som skal publisere.

6: Etablere rutinebeskrivelse for tilbaketrekking fra internett for å sikre rask og
tilstrekkelig tilbaketrekking ved feilaktig publisering.
Begrunnelse – jf. kapittel om observasjoner:
- Sikre tilgang til beskrivelse av rett prosess for alle medarbeidere i
Kommunikasjonsseksjonen som skal trekke tilbake.

Utdanning og kompetanse
7: Sikre systematisk opplæring for å oppnå rask tilbaketrekking og kontroll av google-kopi
ved feilaktig publisering (døgnkontinuerlig).
Begrunnelse – jf kapittel om observasjoner:
 Google kopierer lenker i bestemte tidsintervall i løpet av døgnet.
 Dersom en raskt trekker lenke tilbake kan skadeomfanget minimeres ved at det ikke blir
spor på internett og dermed ikke søkbart.
 Eventuelle lenker Google har kopiert kan fjernes. Publisert rapport vil likevel være søkbar
i inntil tre døgn etter at den er fjernet.

Kommunikasjon og informasjon
Ingen relevante observasjoner.
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Videre oppfølging
Rapporten presenteres for Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Ledere har
ansvar for å vurdere anbefalingene og identifisere tiltak. Tiltak fremstilles i handlingsplanen
som arkiveres sammen med rapporten.

16. juni 2020
Hege Signete Fredheim-Kildal
Analyseleder

Grete Birgithe Steinry Åsvang
Medlem analyseteam

Vedlegg:
 PR19233 Rutinedokumentet for Elements
 RL8247 Kvalitetskontroll av offentlig postjournal - veiledning Elements for PDS
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