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IKT – REGLEMENT I FINNMARKSSYKEHUSET HF 
 

1: Område for dette reglementet 

Det er utarbeidet egne prosedyrer gjeldene: 

 Overordnet sikkerhetspolicy i Finnmarkssykehuset HF 

 Sikkerhetspolicy gjeldene hjemmekontor, bærbare maskiner, hjemme PC og privat PC i tilkobling til 
Finnmarkssykehuset HF. 

 
IKT-reglementet gjelder for bruk av IKT-systemene i Finnmarkssykehuset HF. Med "IKT-system" forstås 
maskiner, arbeidsstasjoner, skrivere, programmer, data, disketter, utskrifter m.v. som benyttes av eller stilles til 
disposisjon av sykehuset, inklusive alle former for nettverk og de systemene som man får tilgang til gjennom 
slike nettverk. Reglene gjelder for ansatte, studenter og andre (videre benyttes fellesbetegnelsen ”brukere” om 
disse gruppene) som får tilgang til Finnmarkssykehuset HF sine IKT-system.  
 
Brukeren plikter å holde seg informert om det til enhver tid gjeldende reglement. Reglementet skal være 
oppslått på egnede steder som f.eks. kursrom, personalrom samt finnes tilgjengelig i DocMap/på Intranett. Det 
kan fås ved henvendelse til Helse Nord IKTs kontorer i Hammerfest eller Kirkenes. Reglementet skal også deles 
ut ved første gangs brukerregistrering. Brukeren skal kvittere for at han har lest reglementet, og vil følge det 
opp. 
 
Alle data/registre som er fremkommet i forbindelse med Finnmarkssykehuset HFs virksomhet eies i henhold til 
lover og forskrifter av institusjonen. Programvare som er utviklet i arbeidsforholdet eller i prosjekter der 
Finnmarkssykehuset deltar, er institusjonens eiendom dersom ikke annet er skriftlig avtalt. 

2: Lojal bruk 

Helse-Finnmark HFs IKT-systemer skal kun benyttes til virksomhet som har direkte tilknytning til faglig 
virksomhet, administrasjon, forskning, studier eller organisasjonsarbeid i forening ved Finnmarkssykehuset HF, 
med unntak som nevnt i pkt. 9. 
 
Ved all bruk av systemet skal brukeren identifisere seg ved å oppgi egen brukeridentitet og passord. 
 
En bruker har plikt til å følge anvisninger om bruk av systemet og tjenester knyttet til systemet. En bruker skal 
sette seg inn i aktuelle bruksanvisninger og dokumentasjon, for på den måten å hindre feilbruk eller 
driftsforstyrrelser. 
 
Når arbeidsplassen forlates, skal brukeren alltid logge seg av systemet eller låse arbeidsstasjonen. Dette bidrar 
til å hindre at ikke-autoriserte får innsyn i IKT-systemene. 
 
Brukeren har et medansvar for at ressursene utnyttes best mulig. Som ressurser siktes det her til tid og 
kapasitet både for maskiner, nettverk og personale knyttet til virksomheten rundt IKT-tjenestene. En bruker skal 
være meget tilbakeholden med bruk av IKT-tjenestene til virksomhet som ikke har direkte tilknytning til den 
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helsefaglig virksomhet, administrasjon, egen forskning, studier eller organisasjonsfaglig arbeid i forening ved 
foretaket. 
  
En bruker må ikke benytte IT-tjenestene til å framsette ærekrenkelser eller diskriminerende uttalelser, formidle 
pornografi eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred eller oppfordre eller medvirke til ulovlige 
eller reglementsstridige handlinger. En må heller ikke benytte seg av helseforetakets utstyr til nedlasting av 
porno, video- eller musikkfiler. 
  
En bruker må heller ikke benytte IT-tjenestene til promotering av produkter eller arrangement som ikke er 
direkte knyttet til foretaket. 
 
Ved opphør av ansettelsesforhold eller brukerforhold er brukeren ansvarlig for at kopier av data, programmer 
m.v. som eies/disponeres av helseforetaket sikres av den lokale IT-ansvarlige. Private filer som er lagret under 
brukerens navn skal brukeren selv slette. Skjer dette ikke innen rimelig tid, og senest innen 3 måneder, kan IT-
avdelingen slette slike filer. 
 

 

3: Datasikkerhet 

Tilganger til pasientdatasystemet gis av Helse Nord IKT etter fullmakt fra avdelingsleder. Innmelding skjer 
skriftlig og brukeren skal ha tilgang innen en til tre arbeidsdager etter at it-avdelingen har mottatt innmeldingen.  
 
En bruker må ikke bidra til at det oppstår avbrudd i noen del av systemet eller på annen måte forårsake ulempe 
for andre 
 
Brukerkontoer er strengt personlige. Bruk eller forsøk på bruk av andre brukers brukerkonto og/eller passord 
ved pålogging er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å utgi seg for å være en annen person ved bruk av sykehusets IKT-
systemer. 
 
Passordet skal være på 6 eller flere tegn, og bør inneholde både tall og bokstaver for å gjøre det vanskeligere å 
avsløre passordet for uvedkommende. Navn, brukernavn, fødselsdato eller lignende skal ikke benyttes. Husk at 
passordet er din nøkkel til de opplysningene som finnes på IKT systemene i Finnmarkssykehuset HF.  
 
En bruker skal beskytte passord og liknende sikkerhetselementer slik at disse ikke blir kjent for andre. Dersom 
brukeren har mistanke om at slikt er blitt kjent, skal bruker sørge for at passord m.v. skiftes umiddelbart. 
 
En bruker skal forhindre at ikke-autoriserte personer får tilgang til bruk av systemet eller tilgang til rom hvor 
utstyr er tilgjengelig. 
 
En bruker skal rapportere forhold som kan ha betydning for systemets sikkerhet eller integritet i hht. erfarings- 
og avviksskjema som finnes i HMS-håndboka. Alvorlige hendelser eller tilstander rapporteres i tillegg, 
umiddelbart til IKT-sikkerhet/Helse Nord IKT. 
 
En bruker skal ikke benytte seg av muligheten til innsyn i informasjon som brukeren i utgangspunktet vet 
han/hun ikke har tilgang til. Dette gjelder uavhengig av om dataene er beskyttet eller ikke.  
 
Modem eller lignende kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt brukt på Finnmarkssykehuset HFs IKT-systemer. 
 
Reparasjon av utstyr skal alltid organiseres av Helse Nord IKT. 
 
Det er ikke tillatt å importere programmer fra eksterne nett. 
 
Innkjøp av datautstyr skal gjøres gjennom IKT-bestiller. 
 
Kun programvare som er lisensiert til Finnmarkssykehuset HF og som Helse Nord IKT har godkjent, kan 
benyttes på IKT-systemene i Finnmarkssykehuset HF. Kopiering av Finnmarkssykehuset HFs programvare uten 
tillatelse er forbudt! 
 
Flyttbare lagringsmedier (eks disketter/minnepenner/CD`er) skal virussjekkes før bruk i IKT-systemet. Normalt 
er dette en prosedyre som utføres automatisk på den enkelte maskin. Dersom en bruker har mistanke om at en 
slik kontroll ikke blir utført skal IKT-sikkerhet/Helse Nord IKT varsles umiddelbart. 
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Private maskiner/utstyr er ikke tillatt å koble til Finnmarkssykehuset HF’s system/nettverk. Alt utstyr som skal 
kobles til Finnmarkssykehuset HF’s IKT-system skal være godkjent av Helse Nord IKT. 
 
 

4: Elektronisk post (e-post/e-mail) 

Alle brukere i Finnmarkssykehuset HF har egen postkasse som skal brukes til mottak og sending av E-post.  
Å sende/motta E-post er forbundet med følgende risiko: 

 Sendingene kan bli tappet underveis  

 Opphavsmannen kan forfalske sin identitet og adresse  

 Meldingen/dokumentet kan forfalskes (endres under veis)  

 Meldingen kan lett sendes til feil adressat 
 
E-post skal ikke brukes til å sende eller motta pasientrelaterte eller andre sensitive opplysninger uten at dette er 
spesielt sikret (kryptert) og godkjent av sikkerhetsledelsen.  
 
Enkelte scannere har innebygget E-postfunksjon. Sensitive opplysninger inkludert pasientopplysninger skal 
ALDRI sendes via E-postfunksjonen hverken til seg selv eller til andre.  
 
E-post skal kun sendes til personer som kan ha interesse av å motta den fra deg. Mange ansatte opplever å få 
for mange og unødvendig E-post.     
Privat bruk se pkt. 9 
 

Ved bruk av e-post er det viktig å tenke to ganger over meldinger du sender fra deg. Forsøk å unngå 
store bokstaver, overdreven bruk av fet skrift/farger og utropstegn, dette oppfattes som roping. Ingen 
liker å bli ropt til.  
  

Informasjon som angår mange skal som hovedregel publiseres via intranett. Felles e-poster (alle 
Finnmarkssykehuset, alle Hammerfest, alle Kirkenes, alle Psykisk helsevern) skal bare brukes ved 
særskilte behov. 

  
  

5: Web (intranett/internett) 

Finnmarkssykehuset HF legger inn viktig informasjon på sine interne Intranett-sider. Brukeren skal gjøre seg 
kjent med innholdet av disse sidene.  
Brukeren kan få adgang til Internet og ekstern E-post etter krav fra sin avdelingsleder og etter at Egenerklæring 
om bruk av informasjonssystemer i Helse-Finnmark HF er akseptert og signert. 
Privat bruk se pkt. 9 
 
 

6: Forhold til gjeldende lover 

Bruker skal gjøre seg særlig kjent med de regler som gjelder for behandling av personrelaterte opplysninger. 
Avdelingsleder skal ha disse reglene tilgjengelig ved behov. 
 
Alle som utfører arbeid for Finnmarkssykehuset HF - ansatte, midlertidige ansatte og oppdragstakere er 
underlagt lovbestemt taushetsplikt. Plikten gjelder både i arbeidet og privat, og den varer også etter avsluttet 
arbeidsforhold i Helse-Finnmark HF, jfr. Taushetserklæring 
 
Etablering av datamaskinlesbare registre med opplysninger om fysiske eller juridiske personer er underlagt 
bestemte offentlige krav og regler. Skal du opprette eller overføre slike data, ta kontakt med IKT-sikkerhet. 
 

All bruk av klipp/lim-funksjoner fra pasientrelaterte systemer er forbudt. 
 
Det skal ikke forekomme videreformidling av konfidensielle opplysninger til ikke-autoriserte personer.  
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Pasientrelatert informasjon lagret på Helse-Finnmark HF`s IKT-systemer skal oppbevares med Datatilsynets 
tillatelse og i henhold til offentlige lover og regler. Dette gjelder også informasjon som ikke er oppbevart i Helse-
Finnmark HF`s sentrale pasientregistre, eller på sentrale servere.  
 
Helse-Finnmark HF behandler og oppbevarer konsesjonsbelagt informasjon og informasjon underlagt 
taushetsplikt. Helse-Finnmark HF skal behandle og sikre data etter de vilkår som konsesjonen setter og etter lov 
og forskrifter gitt av offentlige myndigheter, vår taushetsplikt og Helse-Finnmark HF`s egne krav til sikkerhet. 
Det er derfor ikke tillatt å koble internettforbindelser opp mot vårt nettverk uten særskilt tillatelse 

 

7: Utvidet adgang 

Hver bruker har sitt reserverte område, vanligvis P:\. Dette området har ingen andre brukere tilgang til. I 
spesielle tilfeller er det likevel nødvendig for Helse Nord IKT å benytte seg av sin særskilte autorisasjon å skaffe 
seg tilgang til den enkelte brukers reserverte område: 
a) for å administrere systemene og sikre anleggets funksjonalitet 
b) for å bistå en bruker i problemløsning/opplæring sammenheng og brukeren er informert om dette 
c) for å avdekke oppklare brudd på sikkerheten 
d) når det foreligger skjellig grunn til mistanke om at brukeren har brutt reglementet og det kan  

være av stor betydning for Helse- Finnmark HF’s ansvar og renommé. 
  
Hvis tilgang søkes i henhold til c) eller d) skal dette dokumenteres og loggføres i en sikkerhetslogg. Hvis tilgang 
søkes i henhold til a) skal brukeren som hovedregel varsles på forhånd. 
Helse Nord IKT har taushetsplikt med hensyn til opplysninger om brukeren eller brukerens virksomhet som 
Helse Nord IKT får på denne måte. Unntak fra dette er forhold som kan representere brudd på reglementet kan 
meddeles til overordnete instanser. 
 

All bruk av elektronisk journal etterlater elektroniske spor, ofte kalt logg. Denne loggen er en del av pasientens 
journal, som pasienten har rett til innsyn i. Det gjøres oppmerksom på at lesing i journal, dersom den 
enkelte ikke deltar i den direkte helsehjelpen av denne pasienten, kan anses som sniklesing, og dermed 
noe som representerer et brudd på helseforetakets sikkerhetspolicy.  Det vil gjennomføres jevnlige 
gjennomganger av hvem som har vært inne i den enkelte journal, først og fremst logg over blålysbruk som 
gjennomgås av Journalansvarlig person. Journalansvarlig eller andre som avslører slik ulegitimert tilgang, 
plikter å rapportere det til sikkerhetsansvarlig. 
 
Helseregisterloven lyder:  
§ 13a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger  
Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte helseopplysninger som behandles etter denne loven 
uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.  
§ 34. Straff  
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer § 13 a, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.  
Helsepersonelloven :  
§ 21a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger: Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne 
seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller 
har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.  
§ 67. Straff  
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser i loven eller i medhold av den, straffes 
med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Offentlig påtale finner sted hvis allmenne hensyn krever det eller etter begjæring fra Statens 
helsetilsyn.  
  
Ved brudd på bestemmelsene i dette reglement vil foretaket kunne gå til sanksjoner som i alvorlige tilfeller kan 
føre til suspensjon og etterfølgende oppsigelse av arbeidsforholdet. 
  
 

8: Annet 

Hjemmekontor og bærbare maskiner er omfattet av eget reglement som administreres av Helse Nord IKT. 

 
Ved opphør av ansettelsesforhold skal brukeren rydde sin brukerkonto/reserverte område. Skjer ikke dette 
innen rimelig tid og senest innen 3 måneder, vil Helse Nord IKT slette filer og fjerne brukerkontoen. For øvrig 
henvises det til personalrutinene vedrørende avvikling av arbeidsforhold. 
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9: Privat bruk 

IKT-systemene i Finnmarkssykehuset HF er beregnet og skal primært benyttes for jobbrelatert formål. Noe 
privat bruk tillates imidlertid som: 

 Mindre mengder e-post, nyheter og nødvendig opplysningstjenester.  

 Mindre mengder private filer kan lagres i egen katalog (normalt P:\) på personlig område på 
Finnmarkssykehusets nett. Av plass og kapasitetshensyn skal ikke private bilder, video, musikkfiler eller 
lignende som krever stor plass, lagres på Finnmarkssykehuset-nettet.  

Privat bruk må imidlertid ikke påvirke jobbrelaterte oppgaver eller være i strid med dette reglementet, lover eller 
allmenne normer for oppførsel og sosial atferd. 
 
  
Jeg bekrefter å ha gjort med kjent med IKT-reglement i Helse-Finnmark HF:   
Dato: 

 

Navn, blokkbokstaver: 

 

Underskrift: 
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