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SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN(SV) - SNOKING I SENSITIVE 

PERSONREGISTERE 

 

Nedenfor er svar på de fire spørsmålene fra Ivar Johansen til byråd Thorkildsen av 24.01.2017:  

 
1. Er alle kommunens fagsystemer organisert slik at tilgang bare gis for dem som naturlig har 

tjenestelig behov for tilgang? (saksområde, bydel, eget arbeidsfelt m.v.)? 

 

Alle fagsystemer i kommunens helse- omsorg- og sosialtjenester med flere brukere, har 

mekanismer for tilgangskontroll. Tilganger kan styres dels ved å begrense hvilke personer man får 

tilgang til og dels hvilke oppgaver man får tilgang til å utføre.  

 

Mest utbredt er det å styre tilgangene slik at man ikke får se personer i andre bydeler enn der man 

selv arbeider. I tjenester som er lokalisert flere steder i bydelene/etatene, er tilgangene gjerne 

begrenset ytterligere slik at man kun får tilgang til personer på eget tjenestested. Eksempler på 

dette er pleie- og omsorgstjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

 

Noen tjenestesteder behandler opplysninger om mange personer på samme tjenestested. Dette 

gjelder primært Legevakten. Her er det vanskelig å begrense tilgangene ytterligere internt på 

tjenestestedet da de ansatte som er på jobb, må ha mulighet til å betjene de som til en hver tid 

henvender seg. Videre har noen medarbeidere arbeidsoppgaver som innebærer at de har behov for 

tilgang til personer på flere tjenestesteder. Dette gjelder for eksempel sykepleiere som dekker flere 

avdelinger på natt og i helger. Her har medarbeiderne nødvendig tilgang på de tjenestestedene de 

faktisk betjener.  

 

2. Er alle kommunens fagsystemer for sensitiv personinformasjon organisert slik at bruk 

logges? 

Tilnærmet alle systemene som brukes i eldre-, helse- og sosialsektoren har aktivitetslogg der 

oppslag blir loggført automatisk og derfor kan brukes til å avdekke snoking. Dette mangler 

imidlertid fortsatt på noen eldre systemer. Dette gjelder Sapo (bostøttesystemet) og muligens også 

på noen av de mindre systemene som brukes i etatene.  

Siden Ivar Johansen stilte spørsmål om samme tema i 2013 har Acos IP (fagsystem for individuell 

plan), BIRK (Det nye barnevernsystemet i Barne- og familieetaten) og FASIT (det nye 

sosialsystemet som brukes på NAV-kontorene) fått aktivitetslogg.  
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3. Er det klare rutiner på at de som eier fagsystemene ved jevne mellomrom foretar 

kontroller for å avdekke uautorisert bruk? 

Det er beskrevet rutine for kontroll av aktivitetslogg i brukerdokumentasjonen for de systemene 

som Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester selv er systemeier for. Funksjonalitet for 

kontroll av aktivitetslogg er imidlertid ikke alltid like godt tilrettelagt i systemet. Dette er 

funksjonalitet andre kommuner i liten grad etterspør og som det derfor er vanskelig å få 

systemleverandørene til å prioritere.  

 

4. I hvilken utstrekning avdekkes det uatorisert bruk, og hvordan reageres det overfor den 

enkelte? 

Det er ikke innhentet opplysninger om hvor ofte det avdekkes uautorisert bruk av fagsystemene i 

sektoren og hvordan virksomhetene reagerer når dette blir avdekket. Vi ser imidlertid av de 

kontrollene kommunerevisjonene gjennomfører, at det fra tid til annen blir avdekket mangelfull 

kontroll av aktivitetslogger i bydelene og etatene. Dette er derfor et område hvor det er behov for 

økt innsats. Informasjonssikkerhetsarbeidet i Oslo kommune er nylig styrket med flere ressurser, 

og vi vil søke å bruke noen av disse ressursene på dette området.  
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