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Status for drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt og 
oppfølging av styrets vedtak i saken 

1. Bakgrunn 
I forbindelse med behandling av V-sak 5 på styremøte 6/2017 om drift og midlertidig stenging av 
drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt traff universitetsstyret i møte 24. oktober 2017 
følgende vedtak: 

«1. Universitetsstyret ser alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved 
Psykologisk institutt. 
2. Universitetsstyret tar den midlertidige stengningen av driften av klinikken ved 
psykologisk institutt til orientering. 
3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren i samråd med fakultetsledelsen, 
instituttstyret, instituttledelsen, klinikkledelsen og relevante myndigheter om å fortsette 
arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte 
avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som mulig. 
4. Arbeidet for å finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering som sikrer faglig 
autonomi i utformingen av studentpraksis videreføres. 
5. Fremtidig organisering av undervisningsklinikkene er primært et ansvar for ordinære 
fag- og styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en 
prosess som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Dette innebærer 
behandling i styrene ved Psykologisk institutt og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 
6. Styret ber internrevisor om å gjennomgå rutiner for internkontroll knyttet til klinikkdrift 
ved UiO.» 

 
2. Organiseringen av arbeidet med å lukke avvik og utrede fremtidige modeller 

for klinikkdrift ved Psykologisk institutt 
Etter den midlertidige stengningen av internklinikkene ved Psykologisk institutt ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe ved instituttet som fikk i oppdrag å foreslå tiltak som kunne lukke avvikene som var 
avdekket av Kluge Advokatfirma1 og Enhet for internrevisjon2. Arbeidsgruppen har benyttet de to 
rapportene som grunnlag for sine vurderinger og ferdigstilte en rapport med sine anbefalinger       

                                                           
1 Notat fra Kluge Advokatfirma AS 17. oktober 2017 «Rettslig vurdering av internklinikkene ved Psykologisk institutts 
virksomhet 
2 Revisjonsrapport fra Enhet for internrevisjon 24. oktober 2017 «Internkontroll klinikkdrift Psykologisk institutt (PSI)» 
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1. november 2017. Anbefalingene fra rapporten var et viktig grunnlag for beslutningen om 
gjenopptak av drift, og er sentral i det videre arbeidet med å lukke avvikene ved internklinikkene, 
jf. styrets vedtak punkt 3.  
 
I fremleggsnotatet gis en oversikt over avvikene og tiltaksplan og det orienteres kort om status for 
arbeidet med å utrede fremtidige modeller for klinikkdrift, jf. styrets vedtak 4 og 5. 
 
Universitetsledelsen vil komme tilbake med en redegjørelse for oppfølgingen av vedtakets punkt 6 
på et senere tidspunkt.  
 
 
 
 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Johannes Falk Paulsen 
underdirektør 
Enhet for lederstøtte 

 
 
Vedlegg: 

- Fremleggsnotat: Status for drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt og oppfølging 
av styrets vedtak i saken 

- Rapport 1. november 2017 «Oppfølging av avvik med tiltaksplan» 
- Brev 1. november 2017 til Statens helsetilsyn om beslutning om gjenopptak av drift 
- Brev 1. november 2017 til Datatilsynet om beslutning om å gjenopptak av drift 
- Brev 1. november 2017 til Kunnskapsdepartementet om beslutning om gjenopptak av drift  
- Brev 7. november 2017 til Statens helsetilsyn med gjennomgang av konkrete tiltak for 

ivaretakelse av pasienter og studenter i forbindelse med stengningen 
- Notat 9. november 2017 til Det samfunnsvitenskapelige fakultet om oppfølging av vedtak 

truffet av universitetsstyret 
- Redegjørelse 17. november 2017 fra Det samfunnsvitenskapelige fakultetet for status 

internklinikk ved Psykologisk fakultet 
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 Arkivsaksnr.: 2017/11924 
 Saksbehandler: Seniorrådgiver Kristin 

Flagstad 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
Status for drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt og 
oppfølging av styrets vedtak 

1. Innledning 
På bakgrunn av en gjennomgang i regi av Enhet for internrevisjon 31. oktober 2017 av de 
identifiserte avvikene og de anbefalte tiltakene for å avbøte på disse, besluttet universitetsledelsen 
samme dag å gjenoppta driften i internklinikkene med virkning fra mandag 6. november d.å. 
Dagen etter, 1. november 2017, leverte arbeidsgruppen som var nedsatt av Psykologisk institutt for 
å lukke avvikene sin rapport «Oppfølging av avvik med tiltaksplan». Universitetet har holdt de 
relevante tilsynsmyndigheter orientert om beslutningen om gjenopptak av drift, hvilke tiltak som 
skal iverksettes for å avbøte på de avdekkede avvikene og hvilke tiltak som ble satt inn for å ivareta 
pasienter og studenter i forbindelse med stengningen av internklinikkene ved Psykologisk institutt.  
 

2. Lukking av avvik, herunder etablering av et internkontrollsystem 
Tiltakene som foreslås av arbeidsgruppen har som formål å avbøte på avdekkede avvik, slik at disse 
kan lukkes. Nedenfor gjennomgås avvik og tiltaksplan. Ansvar for oppfølging av tiltakene er lagt til 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet1. En redegjørelse for status for iverksetting av tiltakene er gitt 
av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17. november 2017 og følger vedlagt. 
 
Avvik 1: Brudd på kravet til forsvarlig organisering – oversikt over hvor og når behandlinger 
finner sted 

Tiltak: 1a:  
Veileder i umiddelbar nærhet 
Tiltak 1b:  
Risikovurdering ved inntak og løpende observasjon 
Tiltak 1c:  
Fysisk sikkerhet, vaktordning 
Tiltak 1d:  
System for fullstendig oversikt over hvem (studentterapeut og pasient) som har terapi hvor og 
når 

 
Avvik 2: Mangelfull diagnostisering 

                                                           
1 Jf. notat 9. november fra universitetsledelsen til Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
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Side 2 
 

Tiltak 2a:  
Diagnostiske vurderinger 

 
Avvik 3: Brudd på pasientjournalloven, forskrift om IKT-standarder og forskrift om 
pasientjournaler 

Tiltak 3a:  
Innføring av elektronisk journalsystem 
Tiltak 3b:  
Meldeplikt til personvernombud ved UiO ved overgang til elektronisk behandlingsrettet 
register 
Tiltak 3c:  
Midlertidig bruk av papirjournal 
Tiltak 3d:  
Oppbevaringstid for papirjournaler 
Tiltak 3e:  
Det må innføres skriftlige rutiner for registrering av avviksmeldinger, herunder rapportering og 
behandling av avvik 
Tiltak 3f:  
Rutiner for føring av journal 
Tiltak 3g:  
Uthenting av journalnotater lagret på krypterte minnepinner 

 
Avvik 4: Mangelfulle internkontrollsystemer 

Tiltak 4a:  
Overordnet tiltak på lang sikt – etablere et internkontrollsystem 
Tiltak 4b:  
Revidering og kvalitetssikring av Kvalitetshåndboken 

 
Avvik: Bruk av helseopplysninger i undervisning 

5a) Bruk av helseopplysninger fra pasientjournal i undervisning 
Tiltak 5a.1:  
Samtykkeskjema er revidert 
Tiltak 5b.2:  
Avviksmelding 
Tiltak 5c.3:  
Melde til UiOs personvernombud 
 
5b) Bruk av lyd- og videoopptak fra terapi i undervisning 
Tiltak 5b.1:  
Samtykkeskjema er revidert 
Tiltak 5b.2: 
Avviksmelding 
Tiltak 5c.3:  
Konsesjonssøknad 

 
Avvik: Brudd på pasient- og brukerrettighetsloven 

Tiltak 6a:  
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Side 3 
 

Pasientene gjøres kjent med sin rett til å klage 
Tiltak 6b:  
Informasjon om rett til innsyn i journal 
Tiltak 6c:  
Klagerett til fylkesmannen  

 
Mulig avvik: Brudd på krav til konsesjon for forskningsprosjekt  
       Tiltak 7a:  
       Juridisk vurdering av aktuelt forskningsprosjekt 
 
Roller og ansvar 

8a: System 
8b: Behandleransvar 
  
3.  Utredning av modeller for fremtidig drift av klinikk 

I vedtaket fra styrebehandlingen 24. oktober ble det bedt om at arbeidet for å finne fram til 
modeller for framtidig organisering som sikrer faglig autonomi i utformingen av studentpraksis 
videreføres, og at ansvaret for arbeidet legges til de ordinære fag- og styringsorganer. 
Universitetsledelsen ba i notat 9. november 2017 Det samfunnsvitenskapelige fakultet om å følge 
opp universitetsstyrets punkt 4 og 5. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har i notat 17. november 2017 redegjort for status for arbeidet 
og har utarbeidet en tentativ tidsplan. Notatet følger vedlagt. 
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Rapport: Oppfølging av avvik med tiltaksplan 
På bakgrunn av stengingen av internklinikkene på Psykologisk institutt (PSI), iverksatt av 

universitetsdirektøren den 10.10.2017, samt rapporten fra advokatfirmaet Kluge av 17.10.20171 

samt rapport fra Enhet for internrevisjon (EIR) «Revisjonsrapport – Internkontroll klinikkdrift 

Psykologisk institutt (PSI)2», nedsatte PSI en arbeidsgruppe (heretter kalt arbeidsgruppen) for å 

lukke avvik i internklinikkene ved PSI.  

Arbeidsgruppen har følgende mandat: Arbeidsgruppen skal komme med strakstiltak/midlertidige 

løsninger som gjør det mulig for studentene i klinikkene å fullføre undervisningen og ta sine 

avsluttende eksamener i inneværende og neste semester, samt lage ordninger som ivaretar 

pasientene som er innrullert i studentklinikkene for høsten 2017 og våren 2018. Arbeidsgruppen tar 

sikte på å overlevere en rapport til universitetsdirektøren innen fredag 27.10.2017. 

Arbeidsgruppen har bestått av Margrethe Seeger Halvorsen (leder av arbeidsgruppen), Ole André 

Solbakken (Fagavdelingsleder), Kirsten Benum (klinikkleder, Klinikk for integrativ psykoterapi), Siri 

Gullestad (klinikkleder, Klinikk for dynamisk terapi), Anne-Kristin Solbakk (klinikkleder, Klinikk for 

nevropsykologi), Inger Eidsvåg (studentrepresentant), Bjørnar Hjulstad (seniorkonsulent) og 

Caroline Hals (seniorkonsulent).  

I deler av arbeider har følgende gitt bistand: Espen Grøndahl (IT-sikkerhetssjef), Kristin Flagstad 

(juridisk seniorrådgiver i Avdeling for fagstøtte), Maren Magnus Jegersberg (juridisk seniorrådgiver 

ved UiOs senter for informasjonsteknologi). 

I rapporten er de påpekte avvikene organisert i prioritert rekkefølge (de mest alvorlige avvikene 
først) ut fra arbeidsgruppens og juristenes vurdering av alvorlighetsgrad. Under hvert avvik følger 
en beskrivelse av avvik/mulig avvik slik det fremkommer av notat fra advokatfirmaet Kluge datert 
17.10.2017. Sitatene i rapporten er hentet fra notat fra advokatfirmaet Kluge. Videre følger hvilke 
lovverk som omhandler det aktuelle avviket, samt referanse til Revisjonsrapport Internkontroll 
klinikkdrift Psykologisk institutt (PSI) datert 23.10.2017. Deretter følger iverksatte, planlagte 
og/eller foreslåtte tiltak. 
 
Arbeidsgruppens vurdering  
Basert på de tiltakene vi har iverksatt, planlagt og/eller foreslått for å lukke de påpekte avvikene, 
mener vi at det er grunnlag for gjenåpning av klinikkene slik at pasientene kan fortsette påbegynte 
behandlingsforløp, og at studentene kan fullføre undervisningen og avlegge sine avsluttende 
eksamener i inneværende og neste semester. 
 

                                                           
1 Omfattet Klinikk for dynamisk psykoterapi (DT) og Klinikk for integrativ psykoterapi (IPT) 
2 Omfattet Klinikk for dynamisk psykoterapi, Klinikk for integrativ psykoterapi og Klinikk for nevropsykologi (NEVRO) 
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1. Avvik: Brudd på kravet til forsvarlig organisering - oversikt over 

hvor og når behandlinger finner sted - risikovurderinger 
Avvik/mulige avvik fra sentrale bestemmelser: «Vår vurdering er at driften av internklinikkene er i 

strid med kravet til forsvarlig organisering, jf. helsepersonelloven § 16. Dette er særlig begrunnet i 

at det per i dag ikke eksisterer et administrativt system med en fullstendig oversikt over hvem som 

har terapi hvor og når. Vi anser det som særlig bekymringsverdig at terapitimer har forekommet 

uten at veileder har vært tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Vi viser til at det under behandling kan 

oppstå akutte kriser som nødvendiggjør bistand fra kvalifisert personell. 

 

At studenter har kunnet behandle pasienter uten umiddelbar tilgang til kvalifisert personell, synes 

også å være i strid med forpliktelsene til adekvat oppfølgning og tilsyn som påligger de 

behandlingsansvarlige veilederne, jf. helsepersonelloven § 4 og 5. For studentenes del kan dette 

også være i strid med kravene til faglig forsvarlighet, jf. helsepersonelloven § 4.» 

 

Berørte lovverk og referanse til EIR: Helsepersonelloven § 16, jf. § 4, §5. EIR: 2.1 Fysisk sikkerhet 

Tiltak 1a: Veileder i umiddelbar nærhet  

Det er opprettet en vaktordning (se Tiltak 1c) mellom klokken 08.30 og 16.00. Terapier skal foregå 

i dette tidsrommet. Unntak er dersom det er undervisningsgrupper med veileder mellom kl. 16.00 

og 18.00, eller at det er gjort eksplisitt avtale med veileder/vakthavende psykologspesialist om at 

vedkommende er tilstede. Det skal uansett ikke forekomme terapier etter kl. 18.00. 

Tiltak 1b. Risikovurdering ved inntak og løpende observasjon 

Søkere til klinikken vurderes med hensyn på risiko. Risikofaktorer vurderes særlig å være 

rusmisbruk, impulsivitet/utagering og suicidfare. Hvis slike risikofaktorer foreligger, ansees søkere 

å være i behov av mer spesialisert behandling. Dersom det oppstår endringer i risikonivå gjennom 

behandlingsforløpet har internklinikkene rutiner for å håndtere dette (forsterket veiledning, 

avbryte behandlingen og henvise til andre instanser), se også utdrag fra Kvalitetshåndbok 

angående vurdering og håndtering av selvmordsfare og akutte kriser, se vedlegg 1.  
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Tiltak 1c. Fysisk sikkerhet, vaktsordning 

 Det er etablert en vaktsordning hvor fast ansatte psykologspesialister er til stede på Harald 

Schjelderups hus. Vaktordningen kan være felles for de tre voksenklinikkene (DT, IPT og 

NEVRO). Alle studenter som har pasientavtale skal kjenne til hvem som er vakthavende 

psykologspesialist den bestemte dagen og alle studenter skal ha mobilnummeret til denne 

personen tilgjengelig.  

 Det opprettes et vakttelefonsystem med et felles telefonnummer til bakvakt som skal 

benyttes av studentene. Skriftlig informasjon vil også gjøres tilgjengelig i alle terapirom og 

fremkommer også i arbeidsinstruks.    

 Det vil omgående bli søkt bistand fra HMSB, samt Eiendomsavdelingen, for praktisk og 

sikker innretning av klinikken, jf. anbefaling fra EIR sin rapport 2.1. 

Tiltak 1d: System for fullstendig oversikt over hvem (studentterapeut og pasient) som 

har terapi hvor og når 

 Vakthavende psykologspesialist skal til enhver tid vite hvilke studenter som har 

pasientbehandling denne dagen, hvilket rom de er på, på hvilket klokkeslett, og hvilken 

klinikk de tilhører.  

Det ble umiddelbart etter stengning utviklet et nettskjema som gir en slik oversikt: 

https://nettskjema.uio.no/answer/88417.html. Dette skjemaet vil finnes i TSD. Dette er en 

midlertidig løsning. 

 En annen midlertidig løsning vil være å bruke et av to eksisterende rombestillingssystemer, 

Timeplanlegging (TP) eller Outlook. Vår vurdering er at TP er det beste av disse to. Det vil 

være viktig at alle studenter som skal reservere rom gjennom dette systemet får klar 

beskjed om at det skal skrives navn på student som har ansvar for terapien, navn på 

veileder for denne gruppen, samt hvilken klinikk han/hun tilhører, og ingen 

personopplysninger om pasient. Prosedyrebeskrivelsene i Kvalitetshåndboken vil 

ajourføres iht. dette.  

 Når PsykBase e-journalsystem er installert vil dette ha en kalenderfunksjon som ivaretar 

behovet for slik oversikt.  

2. Avvik: Mangelfull diagnostisering 
Avvik/ mulige avvik fra sentrale bestemmelser: «I tillegg er det basert på opplysningene vi er blitt 

forelagt, svært uklart hvordan diagnostisering foregår.»3 

                                                           
3 Klinikk for nevropsykologi var ikke omfattet av Kluges rapport. Klinikken bruker kun somatiske diagnoser som er satt 
før inntak. Det settes ikke nye diagnoser i forbindelse med Nevropraktikum. 
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Berørte lovverk: Helsepersonelloven § 4, §5, §39, §40, pasient- og brukerrettighetsloven og 

forskrift til pasientjournalloven §8. Helse- og omsorgstjenesteloven §4-1Rundskriv I-4/2017 

Tiltak 2a: Diagnostiske vurderinger 

 Det gjøres en diagnostisk vurdering av klientens tilstand i henhold til de krav til 

dokumentasjon og diagnostisering som gjelder for lavterskeltilbud, jfr. Rundskriv I-4/2017 

fra Helse og omsorgsdepartementet av 28.06.2017 med tittel Om helse- og 

omsorgstjenestelovgivningens anvendelse ved lavterskeltilbud – særlig om krav til 

dokumentasjon og diagnostisering (se vedlegg 2). Diagnostisk vurdering utarbeides av 

veileder i samarbeid med studenten. Veileder er ansvarlig for vurderingen/diagnosen. 

Diagnostisk vurdering dokumenteres i journal. Klinikkene yter hjelp til klienter også om de 

ikke oppfyller diagnostiske kriterier for psykiske lidelser. 

 Klinikkenes rutiner for diagnostisering vil ivareta forskrift til pasientjournalloven §8 om at 

man skal journalføre relevant og nødvendig informasjon. 

 Punktet berører også pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 første ledd der pasientens 

rett til informasjon fremgår. Her slås det blant annet fast at pasienten skal ha den 

informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i 

helsehjelpen. Det utarbeides rutiner i Kvalitetshåndboken for å sikre at pasienten blir 

informert om den diagnostiske vurderingen og at dette dokumenteres i journal.  

3. Avvik: Brudd på pasientjournalloven, forskrift om IKT-

standarder og forskrift om pasientjournaler  

Avvik/mulige avvik fra sentrale bestemmelser: «Internklinikkene oppfyller neppe kravet til 

internkontroll i pasientjournallovens § 23. For å drive i samsvar med denne bestemmelsen må det 

som et minimum kreves skriftlige rutiner for registrering av avviksmeldinger, herunder 

rapportering og behandling av avvik. Ut fra de samlede opplysninger vi har mottatt, kan vi ikke se 

at det foreligger retningslinjer for avvikshåndtering.» 

«Det foreligger et avvik fra forskrift om IKT-standarder ved at flere behandlingsrettede 

helseregister som utarbeides ved internklinikkene ikke føres elektronisk.» 

«Et mulig avvik er at nedtegnelser i pasientjournaler ikke føres uten «ugrunnet opphold», jf. 

Pasientjournalforskriften § 7 andre ledd. 

«Et annet mulig avvik er at relevante og nødvendige opplysninger, jf. § 8, ikke føres i journalen.» 

Berørte lovverk og referanse til EIR: Pasientjournalloven § 3 smh. §§7, 15, 16, 17, 18, 22 og 23), 

forskrift om IKT-standard i helse- og omsorgstjenesten § 3, personopplysningsloven § 31, 
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personopplysningsforskriften § 7-12, pasientjournalforskriften §§ 7 og 14.  EIR 2.5 (12) Innføring av 

elektronisk journal, 2.7 (17) Elektronisk journal med tilfredsstillende internkontroll, særlig 

tilgangskontroll og logger.  

Tiltak 3a: Innføring av elektronisk journalsystem:  

 Det skal innføres elektronisk journal, og internklinikkenes praksis vil da være i samsvar med 

forskrift om IKT-standarder § 3. Tekniske og juridiske vurderinger av systemer og 

systemkrav pågår. PSIs arbeidsgruppe har vurdert ulike alternativer i samråd med jurister, 

IT-sikkerhetsansvarlig ved USIT og forskningsleder ved PSI. Sammen har de involverte 

kommet til at PsykBase (ved ASPIT) er mest forenlig med funksjonalitetskrav og 

helselovgivning. I vurderingen legges det særlig vekt på at systemet etterkommer krav til 

tilgangskontroll, sporing av innsyn og arbeid i journal, samt sikker lagring av sensitiv 

informasjon og helseopplysninger. Vi er gjort kjent med at PsykBase benyttes ved 

universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø.  

 Forskningsleder ved PSI har bedt ASPIT komme med et offisielt tilbud hvor de besvarer de 

spørsmålene sikkerhetssjef og IT-jurist fortsatt har. Deretter kan PSI foreta et direktekjøp 

på en tidsbegrenset avtale. Avtalen med innkjøpsdirektør er at vi samtidig lager en 

kravspesifikasjon til en anbudsrunde som kan gjennomføres i 2018 slik at vi høsten 2018 

kan velge rett produkt for UiO og PSI. 

 Ved overgang må det sikres at papirjournal for igangsatte behandlinger overføres til e-

journal på en slik måte at kravene til relevant og nødvendig informasjon som skal fremgå 

av journal ivaretas. For avsluttede behandlinger, se Tiltak 3d: Oppbevaringstid for 

papirjournaler. 

Tiltak 3b: Meldeplikt til Personvernombud ved UiO ved overgang til elektronisk 

behandlingsrettet helseregister 

 Ved overgang til elektronisk journal må PSI melde behandlingen til UiOs Personvernombud 

for administrative behandlinger, jf. Personopplysningsforskriften § 7-12 jf. 

personopplysningsloven § 31. Forskningsleder ved PSI er ansvarlig for å følge opp dette. 

Tiltak 3c: Midlertidig bruk av papirjournal 

 I påvente av at PsykBase installeres vil man fortsette med et papirjournalsystem, jf. 

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 3. Dette systemet må ivareta 

pasientens rett til konfidensialitet4, integritet og tilgjengelighet (pasientjournalloven §§7, 

                                                           
4 Får betydning for overholdelse av taushetsplikt. 
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15, 16, 17, 18, 22 og 23), herunder tilfredsstille kravet til sporbarhet og tilgangskontroll. 

Systemet ivaretar retten til nødvendig informasjon og innsyn, og det er mulig å fange opp 

avvik.  

 Tilgangskontroll ivaretas manuelt. Tilsvarende for sporbarhet ved at det som føres inn i 

journal blir kontrollert og datert.  

Tiltak 3d: Oppbevaringstid for papirjournaler 

 Etter pasientjournalforskriften § 14, annet ledd skal journaler oppbevares frem til det av 

hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å være bruk for dem. Videre fremgår 

det at journalene skal avleveres eller deponeres tidligst når det har gått minst 10 år etter 

siste innføring i journalen. 

 

Tiltak 3e: Det må innføres skriftlige rutiner for registrering av avviksmeldinger, 

herunder rapportering og behandling av avvik 

Det er etablert et skjema for registrering av avvik. https://skjema.uio.no/88419  

Alle avvik skal registreres i dette skjemaet. Lenke til skjemaet legges ut på emnesiden for 

praktikum, http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6310/ 

Systemansvarlig klinikkleder er ansvarlig for å dokumentere avvikshåndtering. Akutt- og 

hastesaker formidles så fort som mulig til rette mottaker. Informasjon om hvor skjema for melding 

av klager og avvik finnes er gjort tilgjengelig på alle terapirom, sammen med lenke til klageskjema.   

Rutinen, som beskrevet i vedlegg 3, gjøres kjent for studentene, veilederne og øvrige personer 

tilknyttet internklinikkene. 

Tiltak 3f: Rutiner for føring av journal 

Kluge-rapporten stiller spørsmål om hvorvidt pasientjournaler føres uten ugrunnet opphold, jf. 

pasientjournalforskriften § 7, annet ledd.  Det skal nå fremkomme i Kvalitetshåndboken at 

journalen skal føres umiddelbart etter pasientsamtale, men av undervisnings- og 

veiledningshensyn er vi avhengig av minimum to uker før dokumentet kan godkjennes av veileder. 

Dette er også nødvendig for å kvalitetssikre pasientbehandlingen og journalføringen, og er i 

overensstemmelse med  pasientjournalforskriften § 7, annet ledd.    

«Flere av opplysningene nevnt i § 8 bør komme klarere til uttrykk i arbeidsinstruksene.» 
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Behandlingsansvarlig skal sørge for at nødvendige og relevante opplysninger innhentes og føres i 

journal. 

Tiltak 3g: Uthenting av journalnotater lagret på krypterte minnepinner 

Prosedyren for uthenting av journalnotater på krypterte minnepinner i forbindelse med avslutning 

av klientsaker og fullføring av journal er vurdert og godkjent av underdirektør ved Enhet for 

lederstøtte, 25.10.2017. Prosedyren gjelder i første omgang studenter på 12. semester som har 

avsluttet, eller er i ferd med å avslutte, sine pasienter og som er i behov av journalnotater som er 

lagret på kryptert minnepinne for å fullføre journalen. Samme prosedyre vil også gjelde studenter 

på 11. semester, men da med hensikt å oppdatere og ajourføre papirjournalen i påvente av 

PsykBase.  

4. Avvik: Mangelfulle internkontrollsystemer 
Avvik/mulige avvik fra sentrale bestemmelser 
«Basert på det skriftlige materialet vi er blitt forelagt, er det vår vurdering at internklinikkenes 

styringssystem er mangelfullt. Manglene gjelder både selve styringssystemet og dokumentasjonen 

av det. Blant annet savnes et system for avvikshåndtering og en oversikt over virksomhetens 

oppgaver og aktiviteter. Det synes i dag som om ingen i internklinikkene har fullstendig oversikt 

over hvem som har terapitimer hvor og når.»5 

«Internklinikkene oppfyller neppe kravet til internkontroll i personopplysningsloven § 14. 

Bakgrunnen er manglende systemer for registrering av avvik.» 

Berørte lovverk og referanse til EIR: Helsetilsynsloven § 2 og 3, kvalitetsforbedringsforskriften §§ 2 

(1) bokstav a og 6-9, Helsepersonelloven §§ 4, 5 og 16. Personopplysningsloven § 14, Pasient- og 

brukerrettighetsloven § 4-1 (1). EIRs rapport: 2.1 Fysisk sikkerhet, 2.2 

Internkontrollsystem/kvalitetsrutiner, 2.3 Risikovurderinger, 2.4 Roller og ansvar, 2.8 Politiattester 

Tiltak 4a. Overordnet tiltak på lang sikt – etablere et internkontrollsystem 

Avvik/mulige avvik fra sentrale bestemmelser: «Vi anbefaler at det skriftlig nedtegnes og vedtas et 

styringssystem som på en helhetlig måte adresserer kravene i kvalitetsforbedringsforskriften §§ 6-

9. Dokumentet bør være vedlagt rutiner, prosedyrer og tiltak der kvalitetsforbedringsforskriften 

krever dette. Styringssystemet må også legge opp til løpende dokumentasjon på etterlevelse av 

pliktene» 

                                                           
5 Klugerapporten, Helsetilsynsloven og kvalitetsforbedringsforskriften. 
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Universitetet i Oslo skal utforme et helthetlig internkontrollssystem. Etter 

kvalitetsforbedringsforskriften § 4 skal dette omfatte den del av virksomhetens styring som gjelder 

«hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar 

med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.» Styringssystemet skal være 

basert på fire aktiviteter: planlegging, gjennomføring, evaluering og korreksjon.  

Dette er en omfattende oppgave som det vil arbeides med fortløpende. Universitetsledelsen skal 

nedsette en egen arbeidsgruppe med mandat for å utarbeide og implementere slikt 

internkontrollsystem.  

Her redegjør vi for de lokale og umiddelbare tiltakene som er iverksatt for å lukke relevante 

avvik (kortsiktige tiltak):  

Tiltak 4b: Revidering og kvalitetssikring av Kvalitetshåndboken 

Kvalitetshåndboken skal heretter omfatte alle de tre voksenklinikkene6. Kvalitetshåndboken skal 

omgående oppdateres i henhold til de avvik som er påpekt og de rutiner som foreslås etablert i 

rapportene, jf. Kluges rapport og rapport fra EIR. Dette er et tiltak på kort/mellomlang sikt. 

Systemansvarlig klinikkleder er ansvarlig for oppdateringen av kvalitetshåndboken. Enhet for HMS 

og Beredskap ved UiO vil bistå i arbeidet med å oppgradere Kvalitetshåndboken. 

Kvalitetshåndboken skal godkjennes av instituttleder ved PSI.  

På bakgrunn av rapportene er allerede en rekke tiltak iverksatt. Disse vil innarbeides i eller 

vedlegges kvalitetshåndboken. Det gjelder følgende tiltak: 

 

Tiltak 4b.1 System for fullstendig oversikt over hvem (studentterapeut og pasient) som har 

terapi hvor og når 

I Kluges rapport under punkt 2.3.4 Hvorvidt internklinikkenes praksis er i samsvar i kravene i 

kvalitetsforbedringsforskriften påpekes som et avvik at: 

«Internklinikkenes mangel på oversikt over hvem som har hatt veiledning hvor og når, utgjør 

imidlertid – etter vår oppfatning – et brudd på kvalitetsforbedringsforskriftens krav til at 

virksomhetens oppgaver, organisering og planer skal være kjent i virksomheten, jf. § 7 bokstav a. 

Vi kan heller ikke se at det er dokumentert hvordan det arbeides systematisk med 

kvalitetsforbedring, jf. samme bestemmelse.» 

                                                           
6 Vi har blitt informert om at HMSB ved UiO vil bistå oss i arbeidet med å oppgradere 
Kvalitetshåndboken. 
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Det vises til Tiltak 1d: System for fullstendig oversikt over hvem (studentterapeut og pasient) 

som har terapi hvor og når, som vil ivareta en løsning på dette avviket inntil et 

internkontrollsystem er på plass. 

 

Tiltak 4b.2 Etablere et system for registrering av avvik 

For å ivareta kravet til styringssystem, er det et krav at det foreligger et avvikssystem, jf. 

kvalitetsforbedringsforskriften § 7 bokstav c og personopplysningsloven § 14. 

 Vi har opprettet et elektronisk system for behandling av klager/avvik, og foreslått 

rutiner for oppgradering av Kvalitetshåndboken i henhold til de identifiserte avvik og 

respektive lovverk.  

Det er etablert et skjema for registrering av avvik. https://skjema.uio.no/88419  

Alle avvik skal registreres i dette skjemaet. Lenke til skjemaet legges ut på emnesiden for 

praktikum, http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6310/ 

 
Systemansvarlig klinikkleder er ansvarlig for å dokumentere avvikshåndtering. Akutt- og 
hastesaker formidles så fort som mulig til rette mottaker. Informasjon om hvor skjema for 
melding av klager og avvik finnes er gjort tilgjengelig på alle terapirom, sammen med lenke 
til klageskjema.   
 

Tiltak 4b.3 Gjennomføre risikovurderinger for å teste om styringssystemet fungerer som 

forutsatt 

For å sikre at virksomheten har en oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko 

for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, anbefaler Kluge-rapporten at det 

gjøres en årlig gjennomgang av styringssystemet for å vurdere om det fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.  

 

EIR anbefaler i sin rapport under punkt 2.3 Risikovurderinger at risikovurderinger bør 

gjennomføres og oppdateres jevnlig, en-to ganger i året, eller oftere ved behov. 

 

I forbindelse med lukkingen av avvikene ble det foretatt en risikogjennomgang tirsdag 31. 

oktober, i regi av Enhet for internrevisjon. Det anbefales at en ny risikovurdering gjøres 

etter tre måneder, og deretter en-to ganger årlig i tråd med EIRs anbefalinger. 
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Tiltak 4b.4 Revidert inntakspraksis og rekrutteringsrutiner 

 Inntakspraksis for DT- og IPT-klinikkene: Alle de foreslåtte rutineendringer er 

implementert (annonsering, sikkerhet i kommunikasjon, avvikling av e-post som 

kommunikasjonsform). Det er ønskelig med inntak via nettskjema i TSD, noe USIT 

bekrefter er en mulig løsning. Som beskrevet under diagnostiske vurderinger og i 

Kvalitetshåndboken tas ikke pasienter med rettigheter til spesialisthelsetjeneste inn til 

behandling ved klinikkene. Dette opplyses om i annonseringen. 

 Rekrutteringsrutiner. Vi er blitt gjort oppmerksomme på brudd på interne rutiner jf. 

Reglement for elektronisk kommunikasjon ved UiO pkt. 6 via undersøkelser gjort av IT-

sikkerhetssjef. Se vedlegg 4 for nærmere informasjon. Dette følges opp videre av IT-

sikkerhetssjef og utøver av behandleransvaret. Nye rekrutteringsrutiner er utarbeidet. 

Tiltak 4b.5 Håndtering av klager fra pasientene 

 I de reviderte samtykkeerklæringene som undertegnes ved inntak, skal det gis 

informasjon om klagemuligheter og mottaker for klager. Pasienten skal få kopi av 

signert samtykkeerklæring som også skal inkluderes i journal. Det dokumenteres også i 

journal at denne informasjonen er gitt muntlig og skriftlig.   

 Det er etablert et nettskjema for innrapportering av klager fra pasienter. 

https://skjema.uio.no/88415 

Forslaget er at følgende personer har tilgang til data i skjema: En administrativt ansatt 

har rollen som ansvarlig for å ta imot klager og avvik via nettskjema. Klager mottas og 

behandles innenfor TSD. Den administrativt ansatte videreformidler klager til 

systemansvarlig klinikkleder, som er midlertidig utnevnt, som mottar klager og avvik 

som gjelder klinikkene. Saker relatert til IT håndteres av IT-ansvarlig. Andre saker 

formidles til systemansvarlig klinikkleder som delegerer til rette instans og som melder 

sakene videre til instituttleder.   

Innkomne avvik rapporteres daglig til systemansvarlig klinikkleder, og månedlig til 

instituttleder.  

Tiltak 4b.6 Følge opp at alle studenter leverer politiattest før behandling av pasienter 

 Politiattest blir, som før, levert på 1. semester. Attesten blir lagt inn i FS av 
administrativt ansatt ved PSI. Før den kliniske delen av profesjonsstudiet starter blir det 
på ny påsett at det er registrert politiattest på alle som skal behandle pasienter.  

 

5. Avvik: Bruk av helseopplysninger i undervisning  
Avvik fra sentrale bestemmelser: 
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Det foreligger avvik ved at Klinikk for nevropsykologi og Klinikk for integrativ psykoterapi ikke har 

samtykkeerklæringer for bruk av opplysninger fra journal i undervisning. Det foreligger avvik for 

alle tre klinikker ved at de ikke har konsesjon for bruk av lyd- og videoopptak i undervisning, se 

også Kluge-rapporten: «Vi har ikke mottatt informasjon om internklinikkene har konsesjon fra 

Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger, jf. § 33. Dersom slik konsesjon ikke er 

gitt, foreligger et avvik».   

Berørte lovverk og referanse til EIR: Pasientjournalloven § 20, Helseregisterloven § 2, 5 og 6, 

Personopplysningsloven § 33. EIRs rapport 2.10, 2.11 og 2.12  

5a) Bruk av helseopplysninger fra pasientjournal i undervisning.  

Helseopplysninger gitt i forbindelse med helsehjelp kan brukes i undervisning når den enkelte har 

gitt samtykke til det, jf Pasientjournalloven § 20. Se juridisk vurdering for nærmere informasjon, se 

vedlegg 5. 

 Tiltak 5a.1: Samtykkeskjema er revidert.  

 Tiltak 5a.2: Avviksmelding. Det sendes avviksmelding til Datatilsynet med kopi til 

Helsetilsynet for Klinikk for nevropsykologi og Klinikk for integrativ psykoterapi. Dette 

er et tiltak på kort sikt. Vi vil få bekreftet at det foreligger unntak fra konsesjonsplikt for 

bruk av journalopplysninger i undervisning. 

 Tiltak 5a.3: Melde til UiOs personvernombud for administrative behandlinger. Dette 

er et tiltak på kort sikt. 

5b) Bruk av lyd- og videoopptak fra terapi i undervisning.  

Helseopplysninger kan behandles i undervisning når den enkelte har gitt samtykke til det jf. 

Helseregisterloven § 6, jf. § 2 og 3. Det foreligger konsesjonsplikt for å bruke lyd- og videoopptak 

til undervisningsformål, jf. Helseregisterloven § 5, jf. Personopplysningsloven § 33. Se juridisk 

vurdering for nærmere informasjon, se vedlegg 5. 

 Tiltak 5b.1: Samtykkeskjema er revidert. Helseopplysninger kan behandles i 

undervisning når den enkelte har gitt samtykke til det jf. Helseregisterloven § 6, jf. § 3. 

Samtykke forutsetter også at det er gitt konsesjon fra Datatilsynet.  

 Tiltak 5b.2: Avviksmelding. Det sendes avviksmelding til Datatilsynet for alle tre 

klinikkene. Dette er et tiltak på kort sikt. 

 Tiltak 5b.3: Konsesjonssøknad må utarbeides og sendes til Datatilsynet. PSI er 

ansvarlig for dette. Dette er et tiltak på kort sikt. Inntil konsesjon foreligger vil det ikke 

brukes lyd- og videoopptak i undervisningen. 
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6. Avvik: Brudd Pasient- og brukerrettighetsloven 
Avvik/mulig avvik fra sentrale bestemmelser: «Vi har fått opplyst at pasientene ikke informeres om 

retten til å klage, jf. loven § 7-2. Det er ikke i tråd med bestemmelsen. 

Det eksisterer ingen rutiner for mottak og behandling av klager. Det gjør det tvilsomt om 

internklinikkene er i stand til å oppfylle sine forpliktelser ved klage iht. § 7-2.» 

Berørte lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2, 4-1, 5-1, 7-2 første ledd 

Tiltak 6a: Pasientene gjøres kjent med sin rett til å klage 

Internklinikkene må utarbeide rutiner for mottak og behandling av klager. Dette for å gjøre 

internklinikkene i stand til å forberede klagebehandlingen i tråd med § 7-2. Dette er oppfylt 

gjennom Tiltak 4b.5 Håndtering av klager fra pasientene. 

 

Tiltak 6b: Informasjon om rett til innsyn i journal 

Pasientene skal informeres om retten til innsyn i egen journal, jf. Pasient- og brukerettighetsloven 

§ 5-1, og det skal journalføres at denne informasjonen er gitt. Dette skal fremkomme i 

arbeidsrutiner beskrevet i Kvalitetshåndboken. Dette kravet vil bli ivaretatt gjennom tiltak 6 a 

Innføring av elektronisk journalsystem og 6 b Midlertidig bruk av papirjournal. 

Tiltak 6c: Klagerett til fylkesmannen 

Pasienter som mener bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven er brutt kan klage til 

Fylkesmannen. Pasientene har rett til informasjon om klagerett på enkeltvedtak. Dette ivaretas 

ved informasjon på nettsidene og informasjon på samtykkeskjemaet som brukes ved opptak til 

behandling. 

7. Mulig avvik: Brudd på krav til konsesjon for forskningsprosjekt 
Mulig avvik fra sentrale bestemmelser: «Vi har fått opplyst at det for tiden pågår ett 

forskningsprosjekt ved PSI – det såkalte NORTRAS-prosjektet. Det er ut fra det opplyste, uklart 

hvorvidt prosjektet har nødvendig konsesjon fra Datatilsynet, jf. helseregisterloven § 7, jf. 

personopplysningsloven § 33.  

«Vi har faktisk ikke grunnlag for å uttale oss om hvorvidt det foreligger avvik fra 

helseforskningslovens bestemmelser, herunder bestemmelsene om krav om godkjenning fra den 

regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Vi har imidlertid fått opplyst at PSI 
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i dag ikke har full kontroll på hvorvidt gjennomførte prosjekter er gjennomført med de nødvendige 

tillatelser. I forbindelse med registrering av prosjekter i ny database, skal det imidlertid foretas en 

gjennomgang av prosjektene med hensyn til tillatelser.» 

Berørte lovverk: Helseregisterloven §§ 8-12, Helseforskningsloven § 33, personopplysningsloven 

§§ 8,9 og 33, personopplysningsforskriften §§ 7-27 

Tiltak 7a: Juridisk vurdering av aktuelt forskningsprosjekt 

NORTRAS er kun i pilotfase. Pilotprosjektet er tilrådd av UiOs personvernombud for forskning 

(NSD) med hjemmel i Personopplysningsforskriften §§ 7-27 og basert på de registrertes samtykke, 

jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9. NSD har vurdert at pilotprosjektet kan unntas fra 

konsesjonsplikt fordi utvalget er relativt lite.  

Hovedprosjektet vil imidlertid være konsesjonspliktig og søknad er under behandling hos 

Datatilsynet.7 Vi har sjekket ut at dette forskningsprosjektet ikke faller inn under REKs mandat.  

8. Roller og ansvar 

8a: System 

Universitetsdirektøren har det overordnede systemansvaret for all drift ved UiO, også driften av 

internklinikkene. Ansvaret for et helhetlig internkontrollsystem ligger derfor til universitetsdirektøren. 

Som eier av instituttet har dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ansvar for å følge opp at 

instituttet drifter slik de plikter. 

Ved PSI er det instituttleder som har systemansvar. Det betyr at systemansvarlig klinikkleder, altså 

klinikkleder for de tre klinikkene, rapporterer direkte til instituttleder om drift og system. Den 

administrative driften av klinikken ligger derfor direkte under instituttleder. 

Bemanningen av klinikkene, altså undervisningen, ligger til klinisk fagavdeling.  

8b: Behandleransvar 
Veileder/ psykologspesialist har ansvar for pasientbehandlingen.  

 

  

                                                           
7 Dette er i samsvar med Kluges foreslåtte tiltak: «Dersom det ikke foreligger konsesjon fra Datatilsynet, bør det søkes 
om dette før prosjektet fortsettes.» 
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Vedlegg 1. Utdrag fra Kvalitetshåndboken 
VURDERING OG HÅNDTERING AV SELVMORDSFARE OG AKUTTE KRISER 

I behandlingsarbeidet oppstår det fra tid til annen situasjoner der spørsmålet om selvmordsfare melder 

seg. Slike situasjoner er krevende for behandleren, og stiller terapeutens lytte- og vurderingsevne på prøve. 

Den beste måten å få kunnskap om hvorvidt klienten har planer om å ta sitt liv, er som regel gjennom 

konkrete spørsmål og åpen samtale. Det er ikke tilstrekkelig eller forsvarlig å basere seg på en global, 

uspesifikk vurdering av selvmordsfare. Det vises til Helsedirektoratets retningslinjer for vurdering av 

suicidfare. For konkrete instruksjoner, se de respektive klinikkenes arbeidsinstruks.  

Dersom studentterapeuten oppfatter klienten som akutt eller overhengende suicidal, eller andre akutte 

tilstander oppstår, skal veileder konsulteres eller tilkalles. Det er derfor viktig at studentterapeuten alltid 

har veileders telefonnummer tilgjengelig.  

Hvis studenten ikke oppnår kontakt med sin veileder, skal klinikkleder kontaktes. 

Er situasjonen slik at ingen av prosedyrene ovenfor lar seg gjennomføre, følger studenten klienten til Oslo 

legevakt. Alternativt tilkalles politi, hvis nødvendig. Hvis mulig, skrives et kort (hånd- eller maskinskrevet) 

notat til legevakten om status og forespørsel til legevakten om å vurdere klientens tilstand, behov for 

ivaretakelse og for eventuell behandling på sykehus. Det tas kopi av notatet som legges ved klientens 

journal. Den som følger, skal ikke forlate klienten før legevakten har bekreftet at man tar imot klienten. 

(Se eget vedlegg for instruksjon og prosedyrer vedrørende suicidvurdering og tiltak ved Internklinikker for 

voksne og i henhold til Helsedirektoratets bestemmelser) 
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Vedlegg 2. Rundskriv I-4/2017
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Vedlegg 3. Håndtering av avvik ved internklinikkene på PSI 
 

Hvordan melde avvik? 

Avvik skal så raskt som mulig meldes via nettskjema (https://skjema.uio.no/88419) på PSI sin hjemmeside.  

Informasjon om hvor skjema for melding av klager og avvik finnes er også gjort tilgjengelig på alle 
terapirom, sammen med lenke til skjema. Den som sender avviksmelding kan selv velge om den 
ønsker å oppgi identitet/kontaktinformasjon, men vi oppfordrer til at det blir gjort slik at vi kan 
kontakte personen for å orientere om håndteringen.  
 

Hvem kan melde avvik? 

Alle kan melde inn avvik, inkludert pasienter, pårørende, studenter, ansatte.  

 

Hva kan meldes? 

Uønskede hendelser eller risiko for uønskede hendelser relatert til 

- Personskade 

- Personvern, inkludert taushetsplikt, journalhåndtering og informert samtykke 

- Behandlingen/terapiforløpet ved internklinikkene 

- Fysiske omgivelser 

- Administrative forhold (for eksempel knyttet til informasjon om timeavtaler) 

Nettskjemaet vil opplyse om at man ved behov for øyeblikkelig hjelp/ved umiddelbar fare for liv og helse 

kan kontakte UiOs døgnbemannede vaktsentral og aktuelle nødetater. 

 

Hvem behandler avviksmeldingen? 

Meldinger om avvik mottas daglig av delegert administrativt ansatt og formidles daglig til klinikksjef. Avvik 

tas opp i ukentlig møte med alle klinikklederne og oppgaver delegeres. Klinikksjef rapporterer avvik 

månedlig til instituttleder, med mindre det foreligger avvik som må orienteres om raskere.  

 
Behandlingstid 
- Akutt- og hastesaker adresseres så fort som mulig til klinikksjef og senest i løpet av arbeidsdagen.  
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- Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, gjelder vanlig saksbehandlingstid på inntil 10 
virkedager. 
 

 

Oppsummering av saksgang ved avvikshåndtering (handlingskjede/ansvarslinje) 

 

- Avvik meldes via nettskjema. Meldinger mottas og behandles innenfor TSD. 

- Delegert administrativt ansatt gjennomgår avvik alle virkedager og rapporterer videre til 

klinikksjef. 

- Klinikksjef har ansvar for å delegere oppgaver til relevant person, slik at det iverksettes tiltak 

for å korrigere eller redusere avvik.  

- Det avholdes ukentlig møte med klinikklederne, blant annet for å sikre lik praksis ved 

håndtering av avvik. Det forutsettes at personopplysninger og andre taushetsbelagte 

opplysninger ikke deles uten tillatelse.  

- Systemansvarlig klinikksjef er ansvarlig for å dokumentere avvikshåndtering.  

 Dokumentasjonen skal inneholde: 

 Beskrivelse av avviket. 

 Antatt årsak. 

 Tid og sted for hendelsen. 

 Angivelse av involverte parter.  

 Tiltak iverksatt for å korrigere eller begrense avviket. 

 Evaluering av om iverksatte tiltak har fungert etter hensikten. 

 Korrespondanse om avviket skal arkiveres i ePhorte. 

 Det skal utarbeides en rapport for avviket som arkiveres sammen med 

korrespondansen.«AvviksID» skal benyttes i instituttets årlige behandling av 

avviksmeldinger. 

- Klinikksjef rapporterer avvik månedlig til instituttleder. 

- Samlet oversikt over avvik gjennomgås i instituttstyret en gang per halvår. Instituttstyret skal 

vurdere om tiltak som er iverksatt fungerer etter hensikten. Denne vurderingen skal 

dokumenteres. Styret skal også se på avviksstatistikk og vurdere om rutinen for håndtering 

av avvik er formålstjenlig.  

- Instituttleder skal alltid melde alvorlige avvik til dekan. Instituttleder skal også vurdere hvem 

som skal ha informasjon om avviket, eksempelvis fakultet- og/eller universitetsledelse.  

- Ved avvik relatert til IT og behandling av personopplysninger skal cert@uio.no og 

behandlingsansvarlig@uio.no varsles umiddelbart. Følg rutine som finnes her: 
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https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-personvern/avvik-

personopplysninger.html. 

- Relevante eksterne instanser varsles ved mistanke om brudd på gjeldende lovverk. (for 

eksempel fylkesmannen og helsetilsynet). Ved behov for varsling til Datatilsynet skal Utøver 

av behandleransvaret (behandlingsansvarlig@uio.no) involveres umiddelbart.  

 

- Unntak fra vanlig saksgang er ved akutt- og hastesaker. Disse adresseres så fort som mulig til 

klinikksjef, som iverksetter nødvendige tiltak. Avvik vurderes med hensyn på 

alvorlighetsgrad og tiltakets hastegrad. 

    
  
Opplæring i rutiner for avvikshåndtering 

  
Det må sikres at studenter og ansatte med arbeidsoppgaver relatert til internklinikkene har kunnskap om 

avvikssystemet. Det gis opplæring til studenter og ansatte, og de overnevnte rutinene for avvikshåndtering 

inkluderes i oppdateringen av kvalitetshåndboken.  
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Vedlegg 4. Ved gjennomgang hos PSI ble det avdekket et mulig avvik i 

mottak av søknader til terapi. Dette er basert på beskrivelser fra PSI. 
 
PSI annonserer om muligheten til å melde seg på for å få terapi bla. på Facebook. Annonsene viser 
til nettside hos PSI: 
 
http://www.sv.uio.no/psi/tjenester/terapitilbud/index.html 
 
Denne beskriver at de som er interessert kan sende inn en søknad. De gjøres oppmerksomme på 
at om de velger å sende søknad i e-post så går denne ukryptert. 
 
Sitat: "Vær oppmerksom på at dersom du velger å sende søknaden via e-post er denne ikke 
kryptert. Vi anbefaler å sende i vanlig post." 
 
Dette er trolig ikke et avvik da en kan anta at de som velger å sende dette pr. e-post tar et 
selvstendig valg om det, og dermed samtykker i dette. 
 
Det har forekommet litt forskjellig tekst på siden, de forskjellige versjonene vil bli gjennomgått for 
å se om en alltid har husket å advare mot å sende dette i åpen e-post. 
 
E-post har blitt sendt til oppgitt kontaktperson på instituttet. Vedkommende har gitt søkere en 
generell tilbakemelding om at søknad er mottatt, og at de vil få svar fra klinikkleder. 
 
Deretter har søknader blitt sendt videre til hhv. klinikkleder for DT og IPT. Oppgitt kontaktperson 
har bekreftet at kun hennes konto har vær benyttet til mottak, og hun har heller ikke hatt aktiv 
videresending av e-post fra sin konto. ( f.eks. til Gmail eller lignende ). 
 
Her er det to mulige avvik. Ett brudd på interne retningslinjer ved å sende potensielt sensitive 
personopplysninger internt på UiO i e-post. 
Ett mulig brudd ved å sende potensielt sensitive personopplysninger i e-post tilbake til søker. Det 
at en har søkt om et slikt tilbud kan betraktes som helseopplysninger. 
 
Etter vurderinger gir klinikklederne tilbakemelding til søkerne med begrunnelse for avslag pr. e-
post. Disse e-postene har ikke inneholdt opprinnelig søknadstekst, men kan potensielt kunne 
betraktes som helseopplysninger ettersom det røper at en har søkt om terapi. Det er derfor 
mulige avvik i at potensielt sensitive personopplysninger er sendt til søker pr. e-post. 
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Vedlegg 5. Vurdering av rettslig grunnlag for bruk av 

helseopplysninger i undervisning 
 
Hentet fra: REVISJONSRAPPORT - Internkontroll klinikkdrift Psykologisk institutt (PSI) 
 
2.11 Spørsmål om konsesjonsplikt for bruk av helseopplysninger i undervisning  
Kluge skriver i rapport av 17.10.17 at behandling av personsensitive helseopplysninger krever konsesjon. 
Klinikkene behandler sensitive helserelaterte personopplysninger ved å bruke manuelle og elektroniske 
registre og journaler. Registre og journaler til helseformål var inntil 1.1.2017 meldepliktige.  
Det er så langt EIR forstår likevel uavklart om bruk av personsensitive helseopplysninger til undervisning 
kan gjøres i medhold av samtykke eller om det krever konsesjon etter personopplysningsloven §33. UiO 
skal kontakte Datatilsynet for å avklare dette.  
 
Klinikkleder påpeker: Journaler brukes ikke i undervisning. Journalen brukes som et verktøy i 
pasientbehandlingen. Veileder gir den enkelte student veiledning på hvordan den skal utformes i henhold 
til lovverket, og at den er pasientens eie (f.eks. unngå ordlyd som kan være støtende).  
 
Vurdering:  
Det er viktig å avklare om bruk av personsensitive data fra journaler og registre brukt i undervisning trenger 
konsesjon, eller om det er tilstrekkelig med uttrykkelig forutgående samtykke. EIR kan ikke ta stilling til 
juridisk skille mellom undervisning og pasientbehandling. 
 
Anbefaling:  
Avklare med Datatilsynet om det er krav til konsesjon for bruk av personsensitive data fra helseregistre og 
journaler eller om det er tilstrekkelig med forutgående samtykke.  
 
Juridisk vurdering: 
Det legges for denne vurderingen til grunn at PSIs internklinikker har rett til å behandle helseopplysninger 
etter pasientjournalloven § 6.  
 
Etter pasientjournalloven § 20 kan behandlingsansvarlig gjøre «helseopplysninger tilgjengelige for andre 
formål enn helsehjelp når den enkelte samtykker eller dette er fastsatt i lov eller i medhold av lov. Med 
samtykke menes en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun 
godtar at opplysningene gjøres tilgjengelige.» 
 
Med helseopplysninger menes her «taushetsbelagte opplysninger etter helsepersonelloven1 § 21, og andre 
opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en 
enkeltperson», jf. pasientjournalloven § 2, a.  

Det er på det rene at PSI ved sin klinikkvirksomhet behandler helseopplysninger i sin klinikkvirksomhet, 
herunder journalføring.  

 
For PSI sitt formål vil det ikke være aktuelt med hjemmel i lov for å kunne bruke helseopplysningene til et 
annet formål enn helsehjelp. Det må derfor vurderes om samtykke fra pasientene er tilstrekkelig til å bruke 
deres opplysninger til undervisningsformål.  
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Formålet med å anvende opplysninger fra journalnotater i avidentifisert form er kvalitetssikring av 
behandlingen og trening for studentene i å presentere klinisk materiale. Dette skjer i såkalt staffmøte. 
Dette skjer én gang per pasientbehandling. Deltakerne er staffleder (som regel klinikkleder), veileder(e) og 
viderekommende studenter. Studenter fra andre veiledningsgrupper i samme klinikk eller en av de øvrige 
klinikkene og studenter som er i siste halvdel av profesjonsutdanningen ved PSI vil også være tilstede via 
invitasjon for å få en innføring i terapeutisk arbeid.  
 
Så lenge samtykket oppfyller kravene etter pasientjournalen § 20 – frivillig, informert og uttrykkelig - må 
dette anses som å være tilstrekkelig rettslig grunnlag til å bruke opplysninger i avidentifisert form fra 
journalnotatene til undervisningsformål slik det er beskrevet over. Det anbefales at det innhentes eget 
samtykke for denne bruken slik at det ikke blandes formål i samtykkene som innhentes.  
 
Avklaring med Datatilsynet: Det er via telefonsamtale med seniorrådgiver Grethe Alhaug i Datatilsynet 
avklart at pasientjournalloven § 20 vil være tilstrekkelig rettslig grunnlag for å bruke denne type 
opplysninger til annet formål så lenge tilstrekkelig samtykke er innhentet. Det foreligger da ikke en 
konsesjonsplikt etter personopplysningsloven.  
 
Meldeplikt: Behandling av pasient- og brukeropplysninger hos helsepersonell som er underlagt offentlig 
autorisasjon eller gitt lisen er etter personopplysningsforskriften § 7-21c unntatt fra konsesjons- og 
meldeplikt. Denne bestemmelsen vil ikke være relevant for bruken av disse opplysningene til dette 
formålet og det foreligger dermed heller ikke unntak fra meldeplikt. Behandlingen av de avidentifiserte 
personopplysningene til formålet som beskrevet over vil derfor være meldepliktige til UiOs 
personvernombud for administrative behandlinger.  
 
 
2.12 Melde- og konsesjonsplikt ved videopptak  
Behandling av sensitive helseopplysninger omfatter også opptak fra terapitimer som lagres på minnepinne 
eller direkte i TSD, til gjenbruk i undervisningssituasjon. Det er antatt at dette krever konsesjon fra 
Datatilsynet, jf rettslig vurdering fra Kluge nevnt over, og vurderinger gjort av USIT. Konsesjon foreligger 
ikke, og minnepinner ble derfor inndratt. Vi viser i denne sammenhengen også til avsnitt 2.10, der vi 
vurderte at samtykkeerklæringen omfattet anonymitet, som etter vår vurdering ikke var godt nok ivaretatt. 
Bruk av personsensitive helseopplysninger til undervisning er så langt EIR forstår likevel ikke fullt ut avklart 
med hensyn til konsesjonsplikt etter personopplysningsloven §33, jfr over. UiO skal kontakte Datatilsynet 
for å avklare dette.  
 
Vurdering:  
Det er viktig å avklare om bruk av personsensitive data i forbindelse med videoopptak brukt i undervisning 
trenger konsesjon, eller om det er tilstrekkelig med uttrykkelig forutgående samtykke.  
 
Anbefaling:  
-Avklare om videoopptak krever konsesjon  
 
Juridisk vurdering: 
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Vår vurdering er at pasientjournalloven § 20 ikke kan regulere bruken av video- og lydopptak fra 
terapitimer til bruk i undervisning. Bakgrunnen for den vurderingen er at video- og lydopptak må anses som 
et sekundærformål og dermed ikke kan sies å omfattes av det å gi helsehjelp, som pasientjournalloven 
regulerer innenfor sitt virkeområde. 
   
Helseregisterloven gjelder for behandling av helseopplysninger til blant annet kvalitetsforbedring og 
planlegging, jf. lovens § 3. Formålet med å anvende video- og lydopptak fra terapitimene i undervisning har 
samme formål som opplysninger fra journalnotater i avidentifisert form, se over. Det legges derfor til grunn 
at bruken av helseopplysningene som fremkommer i video- og lydopptak vil omfattes av hensynet bak 
kvalitetsforbedring og planlegging, og dermed kommer loven til anvendelse.  
 
Etter lovens § 5 fremgår det at personopplysningsloven gjelder så langt ikke annet følger av denne loven. 
Dette betyr at personopplysningslovens bestemmelser om konsesjonsplikt gjelder for denne type 
behandling av helseopplysninger. Videre er det et krav om at behandling av helseopplysninger etter 
helseregisterloven krever samtykke fra den som skal ha terapi ettersom det her ikke foreligger annen 
hjemmel i lov, jf. lovens § 6.  
 
Konsesjonsplikt: Etter personopplysningslovens § 33 kreves det konsesjon fra Datatilsynet for å behandle 
sensitive personopplysninger. Helseopplysninger er sensitive personopplysninger og er dermed som 
hovedregel underlagt konsesjonsplikt. Vår vurdering er at det ikke foreligger unntak fra konsesjonsplikt til å 
bruke video- og lydopptak i undervisning og det må derfor søkes konsesjon hos Datatilsynet.  
 
Det må innhentes særskilt samtykke fra pasientene og søkes konsesjon fra Datatilsynet før video- og 
lydopptak fra terapitimene kan brukes til undervisningsformål.  
 
Note 1: Det vises også her til oversendt innvilgelse av konsesjon fra Datatilsynet for bruk av 
helseopplysninger til undervisningsformål fra OUS. 
 
Note 2: Ettersom video- og lydopptak har blitt brukt til undervisningsformål uten innvilget konsesjon må 
dette avviksmeldes til Datatilsynet.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen, 
 
 
Maren Magnus Jegersberg 
Juridisk seniorrådgiver 
Universitetets senter for informasjonsteknologi 
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Risikovurdering knyttet til avvik og tiltak for å etablere nye rutiner 

Saksbehandler: 
Kristin Flagstad 
+4722856642, lcristin.jlagstad@admin.uio.no 

Universitetsdirektøren 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Helsetilsynet 

Dato: 07.11.2017 
Deres ref.: 
Vår ref.: 2017j11924 KRISSKA 

Vedrørende drift ved internklinikkene ved PSI 

Vi viser til tidligere kontakt i forbindelse med denne saken. Internklinikkene ved Psykologisk 
institutt er nå gjenåpnet. 

Vedlagt følger en oppdatert gjennomgang av konkrete tiltak for ivaretakelse av pasienter og 
studenter i forbindelse med stengningen av internklinildæne ved Psykologisk institutt. 

Med hilsen 

~rfbv 
Johannes Falk Paulsen 
underdirektør 
Enhet for lederstøtte 

Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Saksbehandler: 
Kristin Flagstad 
+4722856642, kristinjlagstad@admin.uio.no 

Universitetsdirelctøren 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 
Org.nr.: 971 035 854 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: 
SV Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Dato: 09.11.2017 

Saksnr .. : 2017/11924 KRISSKA 

Oppfølging av vedtak truffet av universitetsstyret 

I forbindelse med behandling av V -sak 5 på styremøte 6/2017 traff universitetsstyret i møte 24. 

oktober 2017 følgende vedtak: 
«L Universitetsstyret ser alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk 
institutt. 
2. Universitetsstyret tar den midlertidige stengningen av driften av klinikken ved psykologisk institutt til 
orientering. 
3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren i samråd med fakultetsledelsen, instituttstyret, 
instituttledelsen, klinikkledelsen og relevante myndigheter om å fortsette arbeidet med å avdekke omfanget 
av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og 
pasientbehandling så snart som mulig. 
4· Arbeidet for å finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering som sikrer faglig autonomi i 
utformingen av studentpraksis videreføres. 
5. Fremtidig organisering av undervisningsldinikkene er primært et ansvar for ordinære fag- og 
styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer 
involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Dette innebærer behandling i styrene ved Psykologisk 
institutt og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 
6. Styret ber internrevisor om å gjennomgå rutiner for internkontroll knyttet tilldinikkdrift ved UiO.» 

Vedtakets punkt 3 er startet gjennom arbeidet som er gjort knyttet til gjenopptak av drift 6. 
november 2017. Det må lages en tidsplan for lukldng av avvik, inldudert etablering av et 
internkontrollsystem. 

Universitetsledelsen ber Det samfunnsvitenskapelige fakultet om å følge opp uniyersitetsstyrets 
vedtak punkt 4 og s. Universitetsledelsen ønske å holdes orientett om fremdriften i disse sakene. 

M~::~~ 
Svein Stølen 
rektor 

Rektor 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 03 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 
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UiO : 2 

Saksbehandler: 
Kristin Flagstad 
+4722856642, kristin.jlagstad@admin.uio.no 

. -~ 
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Universitetet i Oslo Notat 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 

 

 

Til: Universitetsstyret 
 
 
 
Dato: 24. november 2017 

 
Status internklinikk ved Psykologisk institutt 

Lukking av avvik 
Etter stengingen av internklinikken ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å foreslå tiltak som skulle lukke 
avvikene som ble avdekket av advokatfirmaet KLUGE og Enhet for intern revisjon (EIR). Avvikene ble 
kategorisert i åtte kategorier, se nedenfor. Det ble lagd minst ett tiltak til hvert avvik, totalt 29 tiltak. Noen 
av tiltakene ble gjennomført med en gang. Andre tiltak kunne først ble iverksatt og gjennomført etter litt 
tid. 

EIR gjennomførte en workshop 31.10.17 for å gå igjennom avvikene og se om tiltakene som var 
gjennomført og planlagt ville være tilstrekkelige for å anbefale en gjenåpning av internklinikken. Av de åtte 
avvikskategoriene, fikk seks grønt lys. De to kategoriene som fikk gult lys, mangelfull diagnostisering og 
mangelfulle internkontrollsystemer, fikk dette fordi tiltakene ikke kunne iverksettes før klinikken var i drift 
eller fordi lukkingen av tiltak nødvendigvis vil ta lang tid. 

Universitetsledelsen informerte instituttstyret 31.10.17 at de på bakgrunn av de tiltakene som var 
gjennomført og planlagt, ville åpne klinikken igjen med virkning fra mandag 6.11.17. Klinikken åpnet som 
planlagt 6.11.17. I forkant av dette ble alle studenter og ansatte introdusert for de nye rutinene. 

Avvikskategoriene og gjennomføring 
Avvikskategori Kommentar 

1. Avvik: Brudd på kravet til 
forsvarlig organisering - oversikt 
over hvor og når behandlinger 
finner sted – risikovurderinger 

Tiltak gjennomført. Rutiner følges opp systematisk. 

2. Avvik: Mangelfull 
diagnostisering 

Det jobbes nå med rediagnostisering av alle pasienter. Det 
gjenstår noen fortsatt da ikke alle har vært her 1-3 ganger 
ennå. 

3. Avvik: Brudd på 
pasientjournalloven, forskrift 
om IKT-standarder og forskrift 
om pasientjournaler 

Det jobbes nå med å innføre ejournalsystemet PsykBase. 
Systemet vil være på plass om relativt kort tid. 

Tiltak knyttet til midlertidig bruk av papirjournal er innført. 
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4. Avvik: Mangelfulle 
internkontrollsystemer 

Midlertidige systemer for klage- og avvikshåndtering er på 
plass. Det jobbes også med ytterligere rutiner, men dette 
er et langsiktig arbeid. 

5. Avvik: Bruk av helseopplysninger 
i undervisning 

Tiltak gjennomført. 

6. Avvik: Brudd Pasient- og 
brukerrettighetsloven 

Tiltak gjennomført. 

7. Mulig avvik: Brudd på krav til 
konsesjon for forskningsprosjekt 

Tiltak gjennomført. 

8. Roller og ansvar Det er konstituert en systemansvarlig klinikkleder som 
rapporterer direkte til instituttleder. Det er ansatt en 
administrativ ressurs på klinikken som både skal jobbe med 
drift og internkontrollsystemer. 

Det jobbes videre med å avklare mer om oppgaver og 
ansvar til systemansvarlig klinikkleder, klinikklederne, 
avdelingsleder på for klinisk avdeling, samt administrative 
ressurs.  

 

Utredning av modeller for fremtidig drift av klinikk 
Instituttstyret skal vedta prosess for arbeidet i sitt møte 4.12.2017. Foreløpig har fakultetet stilt en 
prosjektleder til instituttets disposisjon for å lette arbeidet med utredning.  

Ansatte og studenter skal involveres i hele prosessen. I første omgang får ansatte og studenter mulighet til 
å komme med innspill til hvordan prosessen bør være ved at prosjektleder har invitert seg selv til møter 
med ansatte og studenter samt at det er opprettet en nettskjema hvor alle kan komme med innspill. 

Forslag til tidsplan 
Foreløpig jobbes det ut fra følgende tentative tidsplan. 

Dato Hva Styringsorgan 

4/12-2017 Prosess for utredning av modeller V-sak instituttstyret 

0/1-2018 Valg av modell for framtidig organisering av klinikk PSI V-sak Instituttstyret 
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0/2-2018 Valg av modell for framtidig organisering av klinikk PSI V-sak Fakultetsstyret 

Ekstraordinært møte 

13/3-2018 Valg av modell for framtidig organisering av klinikk PSI V-sak Universitetsstyret 
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