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2 Hensikt med kommunikasjon i regional prosjektportefølje 
 

Formålet med dette kapittelet er å legge til rette for at prosjektene i IKT-porteføljen i Helse Sør-

Øst kommuniserer ryddig, tydelig og forutsigbart med alle interessenter. Kommunikasjon skal 

understøtte den regionale IKT-prosjektporteføljen samlet sett og bidra til oppslutning om og 

realisering av definerte mål for det enkelte prosjekt. 

 

3 Kommunikasjonsansvar 
 

Medlemmer i porteføljestyret har ansvar for å sikre at beslutninger som tas i porteføljestyret 

for regionale IKT-prosjekter forankres i egen virksomhet og for å informere videre i egen 

virksomhet om de beslutninger som er behandlet i porteføljestyret. Fullmaktene følger 

gjeldende fullmaktmatrise. 

Medlemmer i styringsgruppene er ambassadører for respektive prosjekter og skal bidra til å 

forankre og informere om relevante saker i eget helseforetak. 

Regional prosjektleder har et helhetlig ansvar for kommunikasjonen i eget prosjekt, jfr. vedtatt 

prosjektmetodikk i Helse Sør-Øst.  I dette ligger å utarbeide tydelige og ryddige saksdokumenter 

til ulike beslutningspunkt underveis, samt løpende å identifisere informasjonsbehov hos ulike 

interessenter og imøtekomme disse. Det ligger også til rollen å utarbeide og følge opp 

prosjektets kommunikasjonsplan og interessentanalyse, samt bistå lokal prosjektleder med HF-

spesifikke planer ved behov.   

Lokal prosjekt-/innføringsleder på helseforetaket har ansvaret for intern kommunikasjon 

og for utarbeidelse av ev. HF-spesifikke kommunikasjonsplaner og -tiltak i prosjektperioden. 

 

Porteføljekontorets ressurser innen prosjekt- og endringskommunikasjon kan bistå 

prosjektene med strategisk og operativ bistand.  

 

4 Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 

 

Interessentanalyser og kommunikasjonsplaner som utarbeides for enkeltprosjekter, bør 

samstemmes med overordnet interessentanalyse for IKT-porteføljen. Denne kan du laste ned fra 

kunnskapsbasen i Clarity. Maler som skal brukes til prosjektenes interessentanalyse og 

kommunikasjonsplan finner du også i kunnskapsbasen i Clarity.  

Kontakt porteføljekontoret for nærmere informasjon, rpk@helse-sorost.no. 

Kommunikasjon når planlagte prosesser må endres på kort varsel 
I beredskapssituasjoner eller hvis det oppstår situasjoner der planlagte prosesser må endres på 
kort varsel, kan det være behov for å replanlegge kommunikasjonsarbeidet. I slike situasjoner er 
målet å informere berørte parter tilstrekkelig tidlig og tydelig slik at de opplever at situasjonen 

mailto:rpk@helse-sorost.no
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blir ryddig håndtert. God og tidsriktig kommunikasjon kan bidra til å minimere rykter og 
redusere risiko for misforståelser.  

Se vedlegg 1: Kommunikasjonsråd når planlagte prosesser må endres 

 

5 Kommunikasjonsprinsipper 
 

All kommunikasjon i prosjektporteføljen skal bygge på kommunikasjonsprinsipper formulert i 

kommunikasjonsplakaten til Helse Sør-Øst (lenke).  

 Åpenhet – åpen, tydelig og tilgjengelig kommunikasjon  

 Medvirkning – lytte til og involvere interessenter  

 Nå alle – bidra til at relevant informasjon når fram til interessentene og at innholdet er 

klart og forståelig  

 Aktiv – aktiv og tidsriktig kommunikasjon 

 Helhetlig – samordnet og enhetlig kommunikasjon  

 Linje – ved gjennomføring skal kommunikasjonsansvaret følge oppgave-/saksansvaret 

 

 

6 Kommunikasjonskanaler 
 

For formidling av intern og ekstern kommunikasjon i prosjektene benyttes følgende kanaler: 

Helse Sør-Øst sine nettsider 

Alle prosjektene har egne sider på internett på temasiden Digitalisering og e-helse (lenke).  

Det er prosjektleders ansvar å påse at informasjonen til enhver tid er oppdatert.  

Behov for oppdatering kan meldes til rpk@helse-sorost.no. 

 

Admin. HSØ-nettsider 

Admin.HSØ  (lenke) brukes primært som en intern informasjonskanal i foretaksgruppen. Her 

ligger administrativ informasjon og informasjon som først og fremst retter seg mot ansatte i 

helseregionen. Ved behov for publisering på disse nettsidene, meld fra til rpk@helse-sorost.no.  

Admin.HSØ er et midlertidig nettsted, etablert i påvente av andre delingsløsninger. Nettsiden 

skal etter plan stenges ned i løpet av 2021. 

Nyhetsbrev  

Helse Sør-Øst RHF utgir et nyhetsbrev ca. hver 14. dag. Ansatte i foretaksgruppen er den 

primære målgruppen, men nyhetsbrevet sendes også ut til myndigheter, media, 

samarbeidspartnere etc.  Ønsker du å tegne deg som abonnent kan du registrere deg (lenke). 

Nyhetssaker 

Prosjektlederne oppfordres til å foreslå aktuelle nyhetssaker til nyhetsbrev og nettsider, kontakt 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Kommunikasjonsplakat_web.pdf
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/digitalisering-og-e-helse
mailto:rpk@helse-sorost.no
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_
mailto:rpk@helse-sorost.no
https://pub.dialogapi.no/s/a8f7c2f7-f159-435c-8774-407e8872ade9
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da rpk@helse-sorost.no. Særlig kan dette være relevant i forbindelse med prosjektets milepæler. 

Mulige saker drøftes ukentlig i kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF.   

Tekster til nyhetsbrevet utarbeides i samråd med ressurser fra porteføljekontoret. Sakene 

publiseres på temasiden Digitalisering og e-helse (lenke) og lenkes til fra nyhetsbrevet.  Noen 

saker løftes også opp på forsiden av nettsidene avhengig av sakens vinkling (lenke).  

Helse Sør-Østs kommunikasjonsavdeling vurderer om sakene skal deles i sosiale medier. 

Aktuelle kanaler er Helse Sør-Østs Facebook-side «Fremtidens pasientbehandling», Twitter og 

LinkedIn. Avhengig av vinkling og målgruppe for saken vil den også kunne deles via 

nyhetstjenesten til Norsk Telegrambyrå (NTB) og andre medier.  

 

7 Innsyn, journalføring og offentlighet 
 

Allmennheten har rett til innsyn i det offentliges dokumenter i tråd med offentlighetsloven. Alle 

kan kreve innsyn i porteføljens og prosjektenes saksdokumenter, referater og annet. Ofte vil det 

være media som benytter denne muligheten. Merk at også e-poster og SMSer vil kunne omfattes 

av loven.  

Dokumentene (offentlige journaler) til og fra Helse Sør-Øst registreres av postmottaket og 

publiseres fortløpende og senest to virkedager etter journalføring. Journalene legges ut som PDF 

(lenke).  

 

Helse Sør-Øst har også en intern prosedyre om praktisering av offentlighet/meroffentlighet som 

skal følges (se vedlegg 2: Prosedyre om praktisering av offentlighet og meroffentlighet). Den 

beskriver blant annet ansvarsavklaringer og rutiner for RHF-ets journalføring. Kontakt 

postmottaket hvis du har spørsmål rundt dette: postmottak@helse-sorost.no. 

 

8 Mediehåndtering 
 

Alle mediehenvendelser til prosjektene skal følge etablerte mediehåndteringsrutiner i Helse Sør-

Øst RHF. Det betyr at alle mediehenvendelser knyttet til prosjekter skal varsles til og 

koordineres med kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF før eventuelle utspill, e-post: 

medievakt@helse-sorost.no, tlf. 958 59 830.  

Prosjektledere og -medarbeidere som får henvendelser fra media, skal kontakte 

porteføljekontoret som koordinerer med kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF.  

Eventuelle lokale/foretaksspesifikke mediehenvendelser til prosjektene kan svares ut av aktuell 

fagperson/leder på helseforetaket i samråd med foretakets kommunikasjonsavdeling.  

Se vedlegg 3: Rutine for organisering av mediekontakt i Helse Sør-Øst. 

 

mailto:rpk@helse-sorost.no
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/digitalisering-og-e-helse
https://www.helse-sorost.no/
https://www.helse-sorost.no/om-oss/media/offentlig-journal
mailto:postmottak@helse-sorost.no
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9 Opphavsrett 
 

Alle medarbeidere skal overholde opphavsretten. Den omfatter korrekt bruk av andres tekster, 

bilder, tegninger, illustrasjoner, film, lyd og musikk i presentasjoner, på nettsider, filmer eller i 

grafisk materiale.    

For mer informasjon, se vedlegg 4: Enkle spørsmål og svar om opphavsrett.  

Kontakt porteføljekontoret hvis du har spørsmål om riktig bruk av materiell som andre har 

opphavsretten til: rpk@helse-sorost.no 

 

10 Maler og presentasjoner 

 
Maler i Clarity 

Bruk alltid etablerte maler til alle typer saksdokumenter og presentasjoner.  Maler for alle 

saksdokumenter finnes i kunnskapsbasen i Clarity. Påse at du bruker oppdatert versjon av 

malene, og unngå å kopiere gamle. Merk at malene ikke skal endres, heller ikke logo.  

Kontakt porteføljekontoret for spørsmål om maler til presentasjoner og annet materiell, eller 

hvis du har spørsmål om fargebruk eller annet som handler om det grafiske/visuelle uttrykket 

til prosjektene/RHFet.  

Presentasjonsmaler 

Det er laget flere offisielle presentasjoner om Helse Sør-Øst og porteføljestyring som du kan 

plukke slides fra etter behov. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis du skal presentere 

prosjektet ditt eksternt og trenger å tydeliggjøre tilhørighet og organisering i Helse Sør-Øst.   

Disse oppdateres løpende og kan hentes her: 

 

 Overordnet presentasjon av Helse Sør-Øst RHF på norsk 

 Overordnet presentasjon av Helse Sør-Øst RHF på engelsk 

 Helhetlig porteføljestyring i Helse Sør-Øst  

 Modell og prinsipper for porteføljestyring i Helse Sør-Øst 

Profilbilder til prosjekter   

Bruk av bilder på prosjektenes nettsider skal bygge opp under budskapet i teksten og bidra til at 

porteføljen framstår enhetlig.  

 

Prosjektet velger eventuelle profilbilder til nettsidene i samråd med porteføljekontoret.   

Profilbildene skal illustrere prosjektet, og - der det er naturlig - ha mennesker i fokus. 

Porteføljekontoret har også tilgang til en bildebase som det kan plukkes fra.  

 

Vær også OBS på opphavsrett knyttet til bilder.  Alle bilder skal som hovedregel krediteres.  

For øvrig gjelder Helse Sør-Østs retningslinjer for bilder på nettsider. Ved spørsmål, kontakt 

porteføljekontoret rpk@helse-sorost.no.     

 

 

mailto:rpk@helse-sorost.no
https://hsorhf.admin.prod.fpl.nhn.no/digitalfornying_/Documents/HSØ%20standardpresentasjon%20per%20juni%202021.pptx
https://hsorhf.admin.prod.fpl.nhn.no/digitalfornying_/Documents/HSØ%20standardpresentasjon%20ENGELSK%20per%20juni%202021.pptx
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Documents/2021%20Portef%C3%B8ljestyring%20standard%20presentasjon.pptx
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Documents/Modell%20for%20portef%C3%B8ljestyring%20i%20HS%C3%98%20v%202.0.pdf
mailto:rpk@helse-sorost.no
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Samtykke ved publisering av bilder 

Ved bruk av egne bilder, tatt på samlinger og lignende, er det viktig at de som er avbildet har 

samtykket til publisering/offentliggjøring.  Dette gjelder også for filming.     

 

Mal for tekst på nettsider 

Det er utarbeidet en mal for oppsett av prosjektinformasjon på nettsidene, se vedlegg 5: Mal for 

prosjektinformasjon på HSØ-nettsider. Denne skal fylles ut av prosjektleder ved oppstart av nye 

prosjekter og sendes rpk@helse-sorost.no.  

 

Rammeavtaler for design og eventuelt opptrykk av materiell    

Ved behov for bistand til grafisk profil, foto og utarbeidelse av informasjonsmateriell, kontakt 

porteføljekontoret rpk@helse-sorost.no. Helse Sør-Øst har rammeavtale på design og 

trykkeritjenester som skal benyttes ved behov.    

  

 

11 E-postsignatur 

 
E-postsignatur for medarbeidere i IKT-prosjektportefølje   

Medarbeidere i prosjektporteføljen skal alltid bruke oppsett for e-postsignatur når de opptrer på 

vegne av prosjektet.  Se retningslinjer og fremgangsmåte i vedlegg 6: Mal for e-postsignatur i 

IKT-prosjektene. Det er prosjektleders ansvar å sikre at prosjektmedlemmer bruker riktig e-post 

i riktig kontekst. 

 
 

12 Skriveregler 

 
Klart språk 

Helse Sør-Øst skal bruke et klart språk som skal kunne forstås av aktuelle målgrupper.   

Klart språk bidrar til bedre forståelse av saker og sikrer et bedre beslutningsgrunnlag.  En tekst 

er skrevet i klarspråk dersom mottakerne 

 finner det de trenger 

 forstår det de finner 

 kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal (www.språkrådet.no)  

Klart språk innebærer blant annet korte og aktive setninger og enkle og tydelige formuleringer. 

Forkortelser og engelske uttrykk skal unngås så langt som mulig. Sjekk Språkrådets liste for 

alternativer til engelsk. 

Tenk struktur i teksten og bygg opp saksdokumenter og presentasjoner på en måte som får frem 

budskapet.  

Språket skal være korrekt og i henhold til gjeldende regler for rettskrivning og målbruk: 

 Bruk skriverådene på klarspråk.no.  

 Fjern skrivefeil før du sender fra deg saker, bruk stavekontroll (merk også orddeling).  

mailto:rpk@helse-sorost.no
mailto:rpk@helse-sorost.no
http://www.språkrådet.no/
https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Avloeysarord/
https://www.sprakradet.no/Klarsprak/


8 
 

 Få gjerne en kollega til å lese gjennom teksten før du sender den fra deg.  

Prosjektnavn 
Alle prosjektnavn skal skrives slik de ligger i Clarity (master). Navnsetting og navneendringer 
foretas av porteføljekontorleder og skal ikke endres av andre.  
 
Prosjektnavn skal som hovedregel alltid skrives fullt ut.  Det det er nødvendig å forkorte må 
navnet skrives helt ut   første gang det brukes i løpende tekst med forkortelsen i parentes.  
 

Alle prosjektnavn skrives med liten forbokstav, med mindre det er første bokstav etter et 

punktum.  Merk at ordet prosjekt ikke alltid trenger være med, da dette ofte vil fremgå av 

konteksten. For eksempel: 

Leder for prosjektet kjernejournal dokumentdeling  sier dette …. 

Når det gjelder prosjektet erstatte minjournal, er piloten forventet ferdig … 

Leder for entydig strekkoding, sier at.. 

Når det gjelder forskningsportalen, er alle helseforetak involvert... 

 

Produkt/leverandørnavn 

I sammenhenger der produkt-/leverandørnavn må brukes, skal det skrives som produsenten 

selv skriver det. For eksempel: MetaVision, DIPS etc.  

 

Navnestandard for helseforetakene og regionalt helseforetak 

I løpende tekst skal navnene på helseforetakene alltid skrives helt ut. Forkortelsen HF kan 

brukes. Følgende navn skal brukes for helseforetakene innenfor Helse Sør-Øst RHF (forkortelser 

i parentes): 

 Akershus universitetssykehus (AHUS) 

 Oslo universitetssykehus (OUS) 

 Sunnaas sykehus (SUN) 

 Sykehusapotekene (APO) 

 Sykehuset i Vestfold (SiV) 

 Sykehuset Innlandet (SI) 

 Sykehuset Telemark (ST) 

 Sykehuset Østfold (SØ) 

 Sørlandet sykehus (SS) 

 Vestre Viken (VV) 

 Sykehuspartner (SP) 

 

Tilknyttede sykehus utenfor Helse Sør-Øst RHF: 

 Betanien Hospital (BET) 

 Diakonhjemmet Sykehus (DS) 

 Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) 

 Martina Hansens Hospital (MHH) 

 Revmatismesykehuset (REV) 
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Forkortelsene for det regionale helseforetaket er som følger:  

 Helse Sør-Øst (HSØ) – brukes nå vi omtaler hele regionen 

 Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) – brukes når vi omtaler det regionale helseforetaket 
 

Begrepsliste 

Prosjektleder oppfordres til å lage en oversikt over sentrale begreper i prosjektet med forklaring 

på disse.  Dette er viktig for omforent og konsistent bruk i prosjektet, og for at målgruppene skal 

kunne forstå hva de innebærer. 
 

13 Vedlegg  
 

Vedlegg 1: Kommunikasjonsråd når planlagte prosesser må endres  
Vedlegg 2: Helse Sør-Østs prosedyre om praktisering av offentlighet og meroffentlighet 

Vedlegg 3: Rutine for organisering av mediekontakt i Helse Sør-Øst 
Vedlegg 4: Spørsmål og svar om opphavsrett  
Vedlegg 5: Mal for prosjektinformasjon på HSØ-nettsider 
Vedlegg 6: Mal for e-postsignatur i IKT-prosjektene 



 

Kommunikasjonsråd når planlagte prosesser må endres på kort varsel  

 
Hvorfor kommunisere?  
Målet med kommunikasjonen er å informere berørte parter tilstrekkelig tidlig og tydelig slik at de 
opplever at situasjonen blir ryddig håndtert. Det blir fort en «ryktebørs» når presis informasjon 
mangler, og kommunikasjon kan bidra til å minimere rykter og redusere risiko for misforståelser.  
 

Tidspunkt  
Informasjon bør formidles så raskt som mulig etter at beslutning er tatt, primært samme dag.  
Ulike målgrupper informeres så samtidig som mulig for å unngå unødig uro rundt håndteringen av 
selve situasjonen.  Program-/prosjektleder har overordnet ansvar for at alle berørte blir informert.   
 

Avsender/eierskap 
Program-/prosjektleder bør tidlig i prosessen avklare hvem som skal «eie» saken og være avsender 
av informasjon internt og eksternt. Informasjon følger etablerte linje- og beslutningsstrukturer.  
Oppgi kontaktperson for dem som eventuelt har flere spørsmål.  
 
 
Målgrupper 
Programleder-/prosjektleder anbefales å definere ulike målgrupper og ved behov prioritere disse. 
Følg ansvarsfordelingen i interessentanalysen. Primære målgrupper bør informeres i møter (direkte), 
mens sekundære kan informeres på telefon eller e-post.    
 
 
Kanaler  
Bruk etablerte kanaler som folk er vant til å få informasjon i (møter, e-post, telefon). Program-/ 
prosjektleder er også ansvarlig for at prosjektets nettside blir oppdatert ved behov.  Legg ev. inn 
lenke til oppdatert nettside i informasjonen som sendes ut hvis det er der målgruppen forventes å 
orientere seg om saken. 
 
 
Budskap 
Målgruppene må få korrekt og konkret informasjon om hva som har hendt og konsekvensen av 
dette. Det bør utarbeides et felles budskap som et utgangspunkt for informasjon og som kan 
benyttes uavhengig av kanal.   Vektlegg innhold som vil være relevant for målgruppens situasjon og 
svar på spørsmål de naturlig vil stille seg. Uttrykk sympati/forståelse hvis aktuelt.   
Vær nøye med at adjektiver er dekkende for situasjonen.  Si hvor og når ytterligere informasjon vil bli 
gitt hvis du ikke har «hele bildet» med en gang.  Sikre enhetlig begrepsbruk, både skriftlig og muntlig. 
Forklar begreper som er ukjent for mottager.  
 

Ønsket etterlatt inntrykk 
Når situasjonen er håndtert, skal etterlatt inntrykk hos ulike målgrupper være at de fikk ryddig 
informasjon på riktig tidspunkt og i foretrukket kanal, og at prosjektet håndterte situasjonen 
profesjonelt. Be kommunikasjonsressurs i porteføljekontoret om bistand til strategi, 
interessenthåndtering, budskapsutforming, strategi og gjennomføring. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

Helse Sør-Øst RHF Administrative rutiner 

Prosedyre om praktisering av offentlighet/meroffentlighet RHF/06-01 

Utgave: 

5.00 
Utarbeidet/revidert av: 

juridisk rådgiver Berit Herlofsen 

Godkjent av: 

juridisk direktør / advokat Ann-
Margrethe Mydland 

Gjelder fra: 

07.10.2020 Side 1 av 6 

 

1. Hensikt og omfang 
Prosedyren beskriver RHF-ets rutiner for journalføring og praktisering av offentlighet / 
meroffentlighet. Hensikten med prosedyren er å sikre at RHF-ets saksbehandling og avgjørelser 
er i samsvar med kravene i offentleglova, offentlegforskrifta og arkivforskrifta, slik at det legges 
til rette for åpenhet og praktisering av meroffentlighet. Prosedyren inneholder ansvarsavklaringer 
og rutiner for saksbehandling av innsynskrav og klager, samt rutiner for gjennomføring av 
styremøter, herunder adgangen til at (deler av) møtet kan foregå bak lukkede dører. Mer 
informasjon om offentleglova og aktuelle unntakshjemler finnes i et eget vedlegg til prosedyren. 
 
Retten til innsyn etter offentleglova gjelder for «enhver». Den som er part i en konkret sak, vil i 
tillegg kunne ha rett til partsinnsyn etter forvaltningsloven §§ 18 - 19. En slik utvidet rett til å se 
sakens dokumenter er f.eks. hos oss aktuell for søkere til avtalespesialisthjemler. Denne 
prosedyren omfatter ikke partsinnsyn etter forvaltningsloven. 
 

2. Ansvar 
Dokumentsenteret: 
Dokumentsenteret har ansvar for å utarbeide offentlig postjournal og gjøre denne tilgjengelig for 
medarbeidere og eksterne interesserte. Dokumentene skal som utgangspunkt ikke 
forhåndsklassifiseres. 
 
Dokumentsenteret har ansvar for mottak, koordinering og oppfølging av innsynskrav overfor 
saksbehandler, jf. administrativ rutine om Dokumentsenterets arbeid med begjæring av innsyn. 
Dette omfatter å sørge for den praktiske utleveringen av dokumenter saksbehandler har tatt 
stilling til at kan frigis, og bistå med journalføring og utsending av dokumenter i forbindelse med 
klager hvis saksbehandler ønsker dette. 
 
Kommunikasjonsavdelingen skal ha kopi av alle innsynskrav. 
 
Saksbehandler: 
Den enkelte saksbehandler er hovedansvarlig for vurdering av spørsmål om offentlighet, samt å 
behandle eventuelle innsynskrav og klager. Dette omfatter å utforme vedtaket ved et eventuelt 
avslag, gi en utvidet begrunnelse hvis det anmodes om dette, foreta en fornyet vurdering ved 
klage og skrive oversendelsesbrevet til klageinstansen hvis vi fastholder vårt avslag. 
 
Saksbehandler har som hovedregel fullmakt til å beslutte å gi innsyn, mens et avslag først skal 
drøftes med avdelingsleder. Juridisk avdeling og kommunikasjonsavdelingen trekkes inn ved 
behov. 
 
Saker som byr på tvil, eller som antas å ha prinsipiell interesse, skal alltid forelegges 
avdelingsleder. I spesielle tilfeller kan avdelingslederne for kommunikasjon og juridisk beslutte å 
legge spørsmålet frem for ledelsen. Det samme gjelder for klagesaker.  
 
Saksbehandler har videre ansvar for å sikre at all arkivverdig dokumentasjon som ikke automatisk 
arkiveres, blir journalført (f.eks. saksbehandling som skjer pr e-post eller SMS). 
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Kommunikasjonsavdelingen: 
Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for å ta imot henvendelser fra pressen. Ved muntlige og 
skriftlige innsynskrav skal disse kanaliseres til dokumentsenteret for registrering og oppfølging. 
Dersom saksbehandler ikke er tilgjengelig for å vurdere et innsynskrav, har 
kommunikasjonsavdelingen fullmakt til å behandle saken på lik linje med saksbehandler. Dette 
fordi innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, dvs. helst samme dag og normalt ikke 
senere enn 1-3 virkedager.  
 
Avdelingsleder/direktør: 
Avdelingsleder har hovedansvar for praktiseringen av offentlighet i egen avdeling, og skal alltid 
trekkes inn i beslutninger om å avslå innsynskrav, i klagesaker, og i saker som byr på tvil eller 
anses å ha prinsipiell interesse. Dersom en saksbehandler mener det er behov for å 
forhåndsklassifisere et dokument, skal beslutning om dette tas av dennes avdelingsleder.  
Avdelingslederne for juridisk og kommunikasjon kan i fellesskap beslutte å løfte prinsipielle saker 
videre til ledelsen. Alle avdelingsledere har ansvar for å informere øvrige avdelingsledere om 
saker som antas å ha felles interesse. 
 
Ledelsen: 
Ledergruppen og administrerende direktør skal forelegges, og eventuelt avgjøre, innsynskrav 
avdelingslederne for juridisk/kommunikasjon mener har prinsipiell interesse. 
 
Styre- og eieroppfølging:  
Styre- og eieroppfølging har ansvar for å sørge for at styresakene vurderes av saksbehandler når 
det gjelder offentlighet før saksliste og saksdokumenter sendes styrets medlemmer og legges ut på 
Internett. Styre- og eieroppfølging har videre hovedansvar for tilrettelegging av at styremøtene i 
størst mulig utstrekning holdes for åpne dører, jf.  bestemmelsene om dette i helseforetaksloven § 
26a. 
 

3. Gjennomføring 
 

Offentlig journal: 
Dokumentsenteret skal sørge for at det hver virkedag føres en offentlig journal der alle inngående 
og utgående saksdokumenter som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som 
dokumentasjon fremgår. Offentlig journal skal inneholde følgende opplysninger: 

 Dokumentets dato, journalføringsdato, saks- og dokumentnummer 

    Navn på avsender og/eller mottaker av dokumentet 

 En kort beskrivelse av dokumentets innhold 
Det skal sikres at dokumentet registreres uten å røpe taushetsbelagt informasjon samtidig som 
det ikke må sladdes så mye at det ikke er mulig å se hva dokumentet gjelder. Den offentlige 
journalen er det viktigste redskapet allmennheten har for å vurdere å kreve innsyn 
 
Offentlig journal legges ut på Internett. Merk at offentlegforskrifta §§ 6 og 7 har regler om 
standardisering av opplysninger som gjøres tilgjengelige på Internett. Det skal bl.a oppgis et 
kontaktpunkt for den enkelte sak/dokument (telefonnummer og e-postadresse er tilstrekkelig – 
enten for den enkelte sak eller som et generelt kontaktpunkt).  
 
Det skal som hovedregel ikke foretas forhåndsklassifisering av dokumentene som registreres, 
verken for dokumenter som vi mottar eller for dokumenter saksbehandlere her produserer. Det 
betyr at dokumenter ikke skal vurderes i forhold til offentleglova og eventuelt påføres en 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93/KAPITTEL_6#§26a
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93/KAPITTEL_6#§26a
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-20081017-1119.html&emne=offentlegforskrift*&&
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unntakshjemmel på dette stadiet. Offentlighetsvurderingen skal først skje i forbindelse med et 
konkret innsynskrav. Forhåndsklassifisering kan imidlertid være berettiget i visse situasjoner: 
 

 Bør gjøres for dokumenter som klart inneholder mye taushetsbelagte opplysninger.  

 Kan gjøres for dokumenter som kan unntas og hvor det er klart at det ikke er aktuelt med 
meroffentlighet. (For oss f.eks. dokumenter om innhenting av opplysninger fra HF-ene 
etter anmodning fra Riksrevisjonen, eller andre dokumenter der det er viktig å gi HF-ene 
et signal om å utvise forsiktighet i håndteringen av dokumentet.) 
 

Beslutning om eventuelt å forhåndsklassifisere et dokument skal tas av saksbehandlerens 
avdelingsleder. Hvis avdelingslederen beslutter forhåndsklassifisering, gjøres dette ved at den 
aktuelle unntakshjemmelen påføres det utgående brevet. Henvisningen skal i så fall være 
fullstendig og presis. For taushetsplikt innebærer dette at det også må vises til aktuell 
bestemmelse i forvaltningsloven, f.eks slik: Offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. 
 
Innsynskrav: 
Den som ønsker innsyn kan selv velge om anmodningen skal rettes til avsender, mottaker eller 
kopimottaker. 
 

Alle innsynskrav skal kanaliseres til dokumentsenteret for registrering og oppfølging i forhold til 
saksbehandler / kommunikasjonsavdelingen. Kopi av kravene skal rutinemessig sendes 
kommunikasjonsavdelingen. Innsynskravet med dokumentoversikt sendes pr. e-post til 
saksbehandler. Etterspurte dokumenter skal vedlegges.  
 

Saksbehandler, og eventuelt avdelingsleder/direktør, tar stilling til om dokumentet, eller deler av 
dette, kan utleveres. Ved tvil skal juridisk avdeling kontaktes. Utgangspunktet er at alle 
dokumenter er offentlige, og gangen i vurderingen skal være: 

 å sjekke om dokumentet/deler av dette er omfattet av taushetsplikt 
(hvis ja skal de taushetsbelagte opplysningene unntas, dvs. sladdes) 

 hvis taushetsplikt ikke er aktuelt, vurdere om vi har et reelt, saklig behov for å unnta 
dokumentet/opplysninger i dokumentet 

 hvis saksbehandler mener vi har saklig grunn til å unnta dokumentet/deler av 
dokumentet, vurdere om offentleglova har en unntakshjemmel som kan benyttes 

 selv om det finnes en slik unntakshjemmel, skal det vurderes om det er aktuelt å utvise 
meroffentlighet og likevel gi ut dokumentet 
 

Se vedlegget ”Om offentlighet.” for nærmere informasjon om offentlighetslova og aktuelle 
unntakshjemler.  
 

Innsynskravene skal behandles uten ugrunnet opphold, dvs. helst samme dag og normalt ikke 
senere enn 1-3 virkedager etter at anmodningen er mottatt. Sakens vanskelighetsgrad, kontorets 
arbeidsbyrde og mottakers behov for et raskt svar er relevante momenter i forhold til 
tidsaspektet. Dersom det ikke gis svar innen 5 arbeidsdager, kan dette regnes som et avslag som 
kan påklages. 
 

Når saksbehandler har vurdert at det kan gis innsyn, skal dokumentsenteret umiddelbart 
informeres om dette. Innsyn skal gis i form av papirkopi eller elektronisk kopi av dokumentet. 
Kopier skal som hovedregel gis vederlagsfritt. Dokumentsenteret sørger for utsending av 
dokumentene. Dokumentsenteret gir deretter melding/kopi av utleverte dokumenter til 
kommunikasjon t.o. 
 
 
 

http://sds-ek-01/eknet/docs/pub/dok00144.pdf
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Avslag / klager: 
Avslag på innsynskrav skal gis skriftlig. Saksbehandler utformer vedtaket etter å ha drøftet saken 
med avdelingsleder. Utsending av avslaget (pr. brev/e-post) kan effektueres av dokumentsenteret 
hvis ikke annet er avtalt.  
 
Merk at det også er klagerett på avslag som er begrunnet med at det ikke eksisterer dokumenter 
som omfattes av innsynsbegjæringen. Det kan i så fall bare kort vises til lovens hovedregel om 
innsyn i offl. § 3, og at vi ikke har dokumenter som omfattes av innsynsbegjæringen. 
 
I øvrige vedtak skal det vises presist til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget (f.eks. 
offentlighetsloven § 15 annet ledd, eller ved taushetsplikt offentlighetsloven § 13 jf. 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1). For alle avslag begrunnet i «kan-bestemmelser» skal det 
fremgå at meroffentlighet jf. offl. § 11 (Meirinnsyn) er vurdert. Dette gjelder ikke taushetsbelagte 
opplysninger, som alltid skal sladdes. Ytterligere begrunnelse er på dette tidspunkt ikke påkrevd, 
men bør oppgis dersom dette vil gjøre det lettere å forstå avslaget for den som ber om innsyn. 
 
Den som ber om innsyn kan innen 3 uker kreve at virksomheten oppgir hovedhensynene som 
har vært avgjørende for avslaget jf. offentlighetslovens § 31 annet ledd. En slik nærmere 
begrunnelse må i så fall gis innen 10 dager.  
 

Det skal opplyses om at avslaget kan påklages til HOD innen 3 uker fra avslaget er mottatt. 
Klagen skal sendes vedtaksorganet (RHF-et) og saksbehandler må da vurdere saken på nytt. Hvis 
klager nå får fullt medhold, oversendes ikke saken videre til klageinstansen. Dersom det 
opprinnelige vedtaket fastholdes helt eller delvis, skal saken sendes videre til klageinstansen 
(HOD). Det nye vedtaket kan utformes som et oversendelsesbrev til HOD der klagers anførsler 
kommenteres og det konkluderes med å opprettholde vår opprinnelige beslutning (helt eller 
delvis). Klager skal få kopi av oversendelsesbrevet, men ikke eventuelle vedlegg der sladdingen er 
fjernet. HOD har behov for å få alle dokumentene i saken både i sladdet og usladdet form. Hvis 
HOD ikke gir klager medhold, kan saken bringes inn for Sivilombudsmannen (Stortingets 
ombudsmann for forvaltningen).  
 
Forslag til tekst om klagerett: 

Avslaget kan etter offl. § 32 påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagefristen er 3 uker fra 
underretning om avslaget/en nærmere begrunnelse etter § 31 er mottatt av den som har fått avslag. En 
eventuell klage skal sendes til Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303 Hamar. 

 

Dersom hele/deler av saksbehandlingen foregår på e-post, skal aktuelle dokumenter journalføres. 
Det må derfor fortløpende gjøres en vurdering av om en e-post som mottas eller sendes er 
arkivverdig eller ikke.  
 

Styremøter: 
Offentleglova har ikke regler om møteoffentlighet. Gjennom eierbeslutning ble helseforetakene 
fra 1. januar 2004 pålagt å, som hovedregel, holde styremøtene åpne. Offentleglovas prinsipp og 
regler skulle legges til grunn for vurderingen.  
 
I forbindelse med en gjennomgang av helseforetaksloven ble prinsippet om åpnet styremøter 
lovfestet (Prop. 120 L (2011-2012)). Dette er nå regulert i en egen bestemmelse i 
helseforetaksloven § 26a Åpne styremøter som trådte i kraft 1. januar 2013.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-120-l-20112012/id683103/
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Bestemmelsen lyder: 

§ 26a. Åpne styremøter  

       Styremøter i foretak skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt 
eller av vedtak etter annet ledd.  

       Dersom det foreligger et reelt og saklig behov, kan styret vedta å behandle en sak for lukkede dører i 
følgende tilfeller:  

1. Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. 

2. Orientering om sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket.  

3. Informasjon om lovbrudd, saksanlegg eller av hensyn til foretakets partsstilling i sak for norsk domstol.  

4. Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltningen til foretaket.  

5. Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverket om offentlige anskaffelser til valget av leverandør er 
gjort.  

       Vurderingen av om møtet eller deler av møtet skal foregå for lukkede dører, skal gjøres på 
møtetidspunktet.  

  

Den direkte koblingen til offentleglovas bestemmelser er derfor nå opphevet, og regler om 
møteoffentlighet inntatt i helseforetaksloven. Utgangspunktet er imidlertid det samme som før: 
Dørene skal være åpne hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller at det foreligger et 
reelt og saklig behov for lukkede dører hjemlet i et av de 5 unntakene som bestemmelsen regner 
opp. Ordlyden i loven dekker noe bedre vårt behov for å kunne lukke dører, f.eks. av hensyn til 
personvernet og saker som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen. Se omtalen av 
dette i forarbeidene til loven (Prop. 120 L) s 38-42 og merknadene til bestemmelsen på s 51-52. 
Åpne styremøter kan også gjennomføres ved strømming av styremøtene på internett. 
 
Styreseminarer er spesielt nevnt i forarbeidene til bestemmelsen fordi det fremkom kritikk i 
høringsrunden over at styresaker debatteres og i realiteten avgjøres i lukkede styreseminarer. 
Departementet uttalte til dette: «I den grad en slik praksis fører til at styremøtene i realiteten er lukket og 
hindrer allmennheten innsyn i behandlingen av styresaker, vil det være i strid med forslaget om åpne styremøter.» 
Vi vil mao. fortsatt kunne ha lukkede styreseminarer, men vi må sørge for at saker som skal 
behandles i styremøte får sin behandling der, og unngå at de i realiteten avgjøres i et lukket 
styreseminar. 
 
Administrasjon og styre i en virksomhet er normalt juridisk sett regnet som ett organ, slik at 
dokumenter fra administrasjonen til styret i utgangspunktet kan unntas som interne dokumenter 
(organinterne dokumenter). Etter endring av offentleglova som trådte i kraft fra 2009 ble det 
åpnet for at det i forskrift kunne gjøres unntak fra dette utgangspunktet, noe som er gjort for 
helseforetak og høgskoler i offentlegforskrifta § 8. For oss innebærer dette at dokumenter som 
sendes/overleveres styret fra administrasjonen ikke kan unntas som organinterne dokumenter.  
 
Praktisk tilrettelegging av styremøtene: 

 Sakslisten til styremøtet legges ut på Internett når dokumentene er sendt styrets 
medlemmer. Innsynsretten for saksdokumenter til styremøtene inntrer idet sakspapirene 
er sendt til styrets medlemmer.  

 Behovet for å unnta dokumenter fra offentlighet gjøres i forkant av utsendelsen til styrets 
medlemmer. Hvert enkelt dokument skal vurderes for seg i forhold til offentlighetsloven 
og prinsippet om meroffentlighet.   
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 Det skal fremgå av sakslisten hvilke saker som behandles offentlig, og hvilke saker som 
eventuelt foreslås behandlet i en lukket del av styremøtet. Endelig beslutning om lukking 
tas av styret på møtetidspunktet. Ved en eventuell lukking av styremøtet skal det i 
referatet vises til den aktuelle lovhjemmelen.  

 Styremøtene skal finne sted i lokaler som er egnet for åpne styremøter. Hvem som helst 
har adgang til å overvære møtene, og ingen skal i prinsippet avvises.  

 Styremøter som er åpne for presse og publikum skal gjennomføres slik at styrets 
arbeidsforhold ivaretas på en god måte, samtidig som forholdene legges til rette også for 
medias arbeidssituasjon. 

 Det skal legges til rette for foto/film/lydopptak i forbindelse med styremøtene. Dette 
skal avtales på forhånd, og fortrinnsvis skje i forkant eller etterkant av selve møtet, slik at 
behandlingen i styret ikke forstyrres unødig. 

 Den foreløpige protokollen fra styremøtet legges ut på Internett så raskt som mulig, og 
senest påfølgende dag etter styremøtet.   

 Kommentarer til styrevedtakene gis i hovedsak etter at møtet er slutt og foreløpig 
protokoll er godkjent av styreleder. 

 I starten av hvert åpent styremøte holder styreleder en kort orientering der premissene for 
møtet gjøres klart for tilhørerne. Denne orienteringen bør også inneholde praktisk info 
som møtets lengde, tidspunkt for pauser og hvem media kan henvende seg til for å avtale 
intervjuer, filming og foto-opptak, samt informasjon om eventuelle saker som styret har 
besluttet å behandle i lukket møte. 

 
 

 
Referanser 
 
 

RHF/06-02 Vedlegg til prosedyre om offentlighet - generell informasjon om loven og aktuelle 
unntakshjemler 
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1. Hensikt og omfang 
Sørge for riktig mediekontakt 
 

2. Ansvar/målgruppe 
Alle 
 

3. Gjennomføring 
Hvem har mediekontakt i Helse Sør-Øst RHF 
 

RHF HF 
Styreleder Styreleder 
Administrerende direktør Administrerende direktør 
Viseadministrerende direktør 
Direktør medisin og helsefag 

Kommunikasjonsansvarlig 

Kommunikasjonsdirektør Definert fagpersonell eller fagavdeling 

 
 
1. Rollefordeling styreleder og administrerende direktør 
Styreleder uttaler seg om bakgrunn og beslutning vedr alle styrevedtak. Administrerende direktør 
Helse Sør-Øst RHF uttaler seg om konsekvenser og effektueringene av styrevedtak. I tillegg er 
det styreleder og administrerende direktør som uttaler seg i saker av stor strategisk og overordnet 
betydning, forholdet til eier, styrene i andre regioner, politiske myndigheter, Storting osv. 

 
2. Rollefordeling i RHFet 
Prinsipp 
Det er AD og direktør for medisin og helsefag som i hovedsak uttaler seg på vegne av Helse Sør-
Øst RHF. Når VAD uttaler seg på vegne av AD skal dette presiseres ved at det sies at intervjuet 
gjøres eller at kommentaren gis, i egenskap av å være stedfortreder for administrerende direktør. 

 
Enhetslederes mediekontakt 
Enhetsledere kan uttale seg i saker knyttet til sitt fagområde. Dette avklares med VAD/direktør 
medisin og helsefag eller kommunikasjonsdirektøren på forhånd. 

 
Andre ansatte 
Når det gjelder rene faktasaker, kan ansvarlige saksbehandlere uttale seg. Dette skal avklares med 
nærmeste leder eller kommunikasjonsdirektøren på forhånd. 

 
Kommunikasjonsdirektøren i Helse Sør-Øst RHF uttaler seg om: 

• saker som er delegert eller avtalt med administrerende direktør på forhånd 

• saker der Helse Sør-Øst RHF tar initiativ overfor media 

• generell informasjon om Helse Sør-Øst som er offisiell og tilgjengelig 

 
Effekter ved å definere rollefordelingen og avklare på forhånd 

• Lettere å koordinere og ha oversikt 
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• Kommunikasjonsavdelingen har klare varslingsrutiner mot HF og HOD 

• AD og VAD er alltid godt oppdatert 

 
3. Rollefordeling mellom det regionale helseforetak og de enkelte 
helseforetakene 
Prinsipp 
Majoriteten av henvendelser knyttet til det enkelte helseforetak håndteres av foretakene. 
Styreleder for helseforetaket uttaler seg i saker som angår styret. Henvendelser skal i så stor grad 
som mulig varsles til kommunikasjonsdirektør på RHF’et og de andre 
kommunikasjonsdirektørene i helseforetakene. På den måten kan saker som får konsekvenser 
utover den ene henvendelsen til ett foretak, forberedes.  
 
 
 
 
Referanser 
  
 

 

 

 



 

 

Bedriftsnavn: Helse Sør-Øst RHF 

Enkle spørsmål og svar om opphavsrett og gjenbruk av materiale 

 

Hva er opphavsrett? 

Opphavsrett er det som utgjør «eierskapet» til noe som er skapt intellektuelt eller kreativt. 

Det skapte kan være tekst, fotografi, musikk, bildende kunst eller andre frembringelser. Det 

skapte kalles et åndsverk. Hovedregelen er at man må ha samtykke fra opphaveren for å 

bruke, vise eller gjengi hele eller en del av en annens åndsverk utenfor den rent private 

sfære. Det finnes likevel mange unntak fra hovedregelen. 

Kan jeg bruke mindre deler av andres verk uten å spørre om lov? 

Ja. Etter åndsverkloven er det lovlig å sitere andres verk, så lenge dette skjer «i samsvar med 

god skikk og i den utstrekning formålet betinger». Referansen må oppgis.  

Sitatretten skal fremme samfunnsdebatt og meningsutveksling. Det kan også siteres for å 

illustrere, utdype eller berike en fremstilling. I faglige eller vitenskapelige sammenhenger er 

det ganske romslig adgang til å bruke utdrag fra andres fremstillinger, så lenge referansen 

oppgis og man ikke bruker mer enn det som er nødvendig for å få frem det aktuelle poenget.  

Alle typer verk – tekster, musikk, kunst, film, fotografier, illustrasjoner osv – kan i 

utgangspunktet siteres. Sitatretten utgangspunkt er at man bruker en del av et verk. Det er 

derfor begrenset mulighet til å «sitere» kunstverk og fotografier som «sitat». Bruk for rene 

«pynteformål» og i markedsføring faller normalt utenfor sitatretten.  

I vitenskapelige sammenhenger må man også sitere og oppgi referanse etter god 

vitenskapelig skikk. 

Må jeg ha samtykke for å vise til hva som står eller er vist i en annens verk? 

Nei. Opphavsretten verner bare den konkrete frembringelsen. Man står helt fritt til å fortelle 

med egne ord eller med andre måter gjøre kjent hva som kommer frem i et annet 

offentliggjort verk.  

Jeg vil gjerne bruke et fotografi i min fremstilling. Hva gjør jeg? 

Det kreves et grunnlag for å kopiere, lagre og gjøre en annens fotografi tilgjengelig utenfor 

privat krets. 

For ren intern bruk i Helse Sør-Øst, kan det være at du har rett til å bruke bilder etter 

helseforetakenes avtale med Kopinor. Vilkårene for bruk finnes i vår rutine (link) og i selve 



 

 

avtaleteksten (link). Bilder kan brukes i intern kommunikasjon, så som på interne 

retningslinjer og interne presentasjoner.  

For materiale som skal legges ut på åpne nett, eller i presentasjoner etc. hvor det er eksterne 

tilstede, gjelder Kopinor-avtalen ikke. Da må man innhente tillatelse til bruk. Tillatelse kan 

fås fra fotografen direkte, eller fra agenter som forvalter fotografens rettigheter (f.eks. NTB). 

Bildemateriale som er gjort tilgjengelig av rettighetshaveren med ulike fribrukslisenser kan 

benyttes innenfor grensene av lisensen. Les lisensen nøye! 

Kan jeg bruke bildemateriale som ligger på Internett i presentasjoner på skjerm? 

Å ta inn et fotografi i en presentasjon som skal brukes i annet enn rent privat sammenheng 

krever et grunnlag. Det vanligste er å innhente samtykke.  

At et foto er lagt ut på Internett betyr ikke at det kan brukes fritt. Selv om det er teknisk 

enkelt å kopiere et bilde, og det heller ikke har noen informasjon om at bildet er beskyttet, 

så er alle fotografier vernet gjennom åndsverkloven. Alle som benytter et beskyttet åndsverk 

må ha selvstendig grunnlag for sin bruk, selv om andre har brukt det før.  

For noen typer intern bruk kan det finnes grunnlag for bruk av bilder i Kopinor-avtalen. For 

ekstern bruk kan Kopinor-avtalen ikke benyttes.  

Mange fotografier er gjort tilgjengelig på internett under ulike typer fribrukslisenser, men 

det er brukerens ansvar å kontrollere at egen bruk er i tråd med de aktuelle lisensene. 

Jeg vil dele eller vise et filmklipp. Kan jeg det? 

Å ta inn et video i en presentasjon krever et grunnlag, som regel et samtykke. 

Kopinoravtalen gjelder ikke for videoklipp, og det må derfor i utgangspunktet gis samtykke 

fra produsenten av videoen for kopiering (f.eks. til server eller inn i en presentasjon). 

Hvis rettighetshaver har samtykket til at et videoklipp legges ut på åpent nett, så er det lov til 

å lenke til videoklippet – også ved bruk av såkalt dyplenking. Det regnes ikke som en egen 

bruk. Det er annerledes hvis det lenkes til materiale som åpenbart er lagt ut uten 

rettighetshavers samtykke, eller bak betalingsmurer. 

Selv om det er teknisk enkelt å f.eks. vise en video fra Internett i en presentasjon, betyr det 

ikke at det er lov. Fremvisning på skjerm til et publikum krever samtykke, selv om det ligger 

på nett. Det betyr at det normalt ikke er lov å vise YouTube-klipp til forsamlinger.  

Jeg vil gjerne bruke et kunstverk som illustrasjon. Hva gjør jeg? 

Mange kunstverk er falt i det fri, det vil si at de er så gamle at de kan brukes fritt. Hvis det er 

mer enn 70 år siden kunstneren døde, kan kunstverk som regel gjengis og vises uten 

tillatelse. 



 

 

Hvis kunstverket fortsatt er beskyttet, krever bruk i f.eks. bøker, brosjyrer eller 

presentasjoner kunstnerens samtykke. For norske kunstverk er det relativt enkelt å skaffe 

lisens til bruk via www.bono.no.   

Hva skjer hvis man har brukt materiale i strid med andres rettigheter? 

Det vanligste er at det må betales en erstatning. I mer bagatellmessige tilfeller vil det være 

naturlig å ta utgangspunkt i hva man skulle ha betalt for bruken. I mer alvorlige tilfeller kan 

erstatningsbeløpene bli høye. Dessuten må man avslutte den ulovlige bruken, med mindre 

man får en avtale med rettighetshaver som dekker videre bruk.  

«Jeg visste ikke at dette ikke var lov» / «Jeg trodde at dette kunne brukes fritt…» 

Det hjelper ikke å si at man ikke visste hva reglene er, eller at man ikke visste at et verk var 

beskyttet. I Norge er man som klar hovedregel ansvarlig for å selv være klar over reglene.  

http://www.bono.no/


 
 

Mal for prosjektinformasjon på HSØ-nettsider 

 

Prosjektnavn (hentes fra Clarity): 

 

Ingress 

 2-3 setninger som kort forklarer hensikten med prosjektet (oppsummering). 

 Overordnet om prosjektets start og slutt, f.eks. «prosjektet startet våren 2020 og skal etter 
plan være ferdig i 2025». 

 

Fase  

 Hvilken fase er prosjektet i iht. prosjektmetodikken? F.eks: Fase: Gjennomføring 

 

Bakgrunn  

 Hvorfor er prosjektet startet? 

 

Forventet nytte  

 Hva er målet og nytten av prosjektet? 

 

Fremdriftsplan  

 Overordnet fremdriftsplan for prosjektet, evt. med oversikt over innføring per helseforetak i 
power-point-format (sendes som vedlegg). 

 

Sentrale dokumenter  

 Når det gjelder sentrale dokumenter, legges det til rette for at det kan kompletteres etter 
hvert. Men det forespørres ikke etter sentrale dokumenter i denne omgang. 

 

Navn på styringsgruppeleder og prosjektleder 

E-post til prosjektet vil gå til felles e-postkasse for behandling/videreformidling. 



 
 
E-postsignatur for medarbeidere i IKT-prosjektporteføljen i Helse Sør-Øst 

 

Når brukes signaturen? 

Signaturen under skal brukes når du er avsender av en e-post i rollen som prosjektmedarbeider i et 
av prosjektene eller konseptene i regional IKT-prosjektportefølje. 

Hvis du har en delt rolle, der du f.eks. er innleid i én stillingsprosent i et regionalt prosjekt og i en 
annen stillingsprosent der du har ditt ansettelsesforhold (helseforetak eller eksternt firma), skal du 
alltid bruke signaturen under når du kommuniserer i prosjektrollen. Avsender er da Helse Sør-Øst og 
ikke organisasjonen du er innleid fra.   

Hvis du har en delt rolle må du lage flere signaturer og være nøye på hvilke du bruker, avhengig av 
hvilken rolle du har som avsender. 

 

Oppsett for signatur 

Vi ber om at du oppdaterer signaturene du har, eller oppretter ny signatur om du ikke har lagt inn 
noen.  Under følger to typer signaturer: 

 Oppsett for ny melding (hovedsignatur): Brukes når du oppretter en e-post første gang. 

 Oppsett for svar/videresending (forkortet signatur): Brukes ved svar på eller videresending av 
e-post. 

Vi anbefaler at du manuelt setter inn hovedsignatur i første svar til avsender.  
 
Fordi signatur tar mye plass i en e-post og fordi grafikk/logo kan ende opp som vedlegg hos 
mottager, bør du også ha en forkortet signatur. Denne er tenkt brukt når du svarer på en e-post 
(etter første gangs svar) eller videresender en e-post. 
 
Eksemplene under kan kopieres og limes inn i egen Outlook. Se brukerveiledning på neste side for 
hvordan disse legges inn. 

Oppsett for ny melding Eksempel 

Med vennlig hilsen 
 
Navn Navnesen   
Rolle, navn på prosjekt   
IKT-prosjektportefølje 
 
Helse Sør-Øst RHF  
Mobil xx xx xx xx / sentralbord 62 58 55 00   
helse-sorost.no / postmottak@helse-sorost.no 
Følg oss på Twitter, LinkedIn, Facebook 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
Ola Hansen 
Prosjektleder, klinisk legemiddelsamhandling   
IKT-prosjektportefølje 
 
Helse Sør-Øst RHF  
Mobil 95 23 57 90 / sentralbord 62 58 55 00   
helse-sorost.no / postmottak@helse-sorost.no 
Følg oss på Twitter, LinkedIn, Facebook 

 
 

https://www.helse-sorost.no/
mailto:postmottak@helse-sorost.no
https://twitter.com/helsesorost
https://www.linkedin.com/company/helse-sor-ost-rhf
https://www.facebook.com/Fremtidens-pasientbehandling-938537769871579
https://www.helse-sorost.no/
mailto:postmottak@helse-sorost.no
https://twitter.com/helsesorost
https://www.linkedin.com/company/helse-sor-ost-rhf
https://www.facebook.com/Fremtidens-pasientbehandling-938537769871579


 
Oppsett for svar/videresending Eksempel 

Med vennlig hilsen  
 
Navn Navnesen  
Rolle, navn på prosjekt 
Mobil xx xx xx xx 
Helse Sør-Øst RHF  
helse-sorost.no  

Med vennlig hilsen 
 
Ola Hansen 
Prosjektleder, klinisk legemiddelsamhandling   
Mobil 95 23 57 90  
Helse Sør-Øst RHF  
helse-sorost.no  

 

Er du ansatt i eller utenfor foretaksgruppen? 

Er du eksternt innleid, dvs. fra utenfor foretaksgruppen, setter du inn «innleid» i parentes setter 

prosjekttittel når du kommuniserer i prosjektrollen, slik:   

Navn Navnesen   

Rolle (innleid), navn på prosjekt  

Er du innleid fra et foretak i foretaksgruppen setter du ikke innleid i parentes da du da anses å være 
en del av Helse Sør-Østs organisasjon i begge roller.  

 

 
Brukerveiledning 
 

 Åpne en ny epost og velg «Signaturer». 

 

 

 Oppdater signaturene du har, eller opprett ny signatur om du ikke har lagt inn noen. 

 Lim inn oppsett for ny melding i den meldingen som kobles til «nye meldinger». 

 Lim inn oppsett for svar/videresendinger som kobles til «svar/videresendinger». 

 

 

https://www.helse-sorost.no/
https://www.helse-sorost.no/
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