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1 Hensikt og omfang 
Denne prosedyren omfatter behandling av virksomhetens e-post og andre tilsvarende åpne 
kommunikasjonsmåter (eksempelvis telefaks) uavhengig av utstyr, og supplerer den overordnede 
Sikkerhetsinstruks. 
 
 

2 Ansvar 
 Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for denne prosedyren 

 Informasjonssikkerhetsleder har det utøvende ansvar for virksomhetens 
informasjonssikkerhetsarbeid, blant annet ved å godkjenne risikovurderinger og utføre 
internkontroll med informasjonssikkerheten i virksomheten. 

 Ledere innen ulike enheter og områder har ansvar for å påse at denne prosedyren 
implementeres og etterleves innen eget ansvarsområde. Det vil si at dokumentet er kjent, 
tilgjengelig og blir brukt. 

 Alle medarbeidere ved virksomheten med tilgang til e-postsystemet, skal forholde seg til 
denne prosedyren. Dette gjelder uavhengig av organisatorisk plassering og yrkesgruppe. 

 
 

3 Fremgangsmåte 
3.1 E-post 
3.1.1 Generelt 

1. All e-post anses i utgangspunktet som virksomhetsrelatert. 
2. Privat e-post skal begrenses. Privat e-post legges i en egen mappe merket Privat. 
3. Tildelt e-postadresse er personlig, og skal ikke benyttes av andre. 
4. Alle som har tilgang til virksomhetens e-postsystem og står oppført i virksomhetens 

adresseliste, er forpliktet til å holde seg løpende oppdatert på innkomne e-poster og lese 
mottatt e-post. 

5. Av hensyn til konfidensialitet, er det sperret for automatisk videresending til eksterne e-
postløsninger. 

6. Ved lengre fravær skal automatiske fraværsmeldinger benyttes med henvisning til hvem som 
kan kontaktes i ditt fravær. 

7. Ved avslutning av arbeidsforholdet bør medarbeider sette opp fraværsmelding med 
informasjon om hvem som kan kontaktes (for å eliminere behov for innsyn etter at 
medarbeider har sluttet). 

8. E-post adressert til rolle eller funksjon bør rettes til felles e-postbokser som flere har tilgang 
til, for å unngå innsynsforespørsler i personlige e-postbokser. 

9. For innsyn i e-post vises det til dokumentet Innsyn i ansattes e-post og personlig 
hjemmekatalog. 

10. Etter endt ansettelsesforhold slettes innholdet i e-postkonto etter 7 dager, jf. 
sikkerhetsinstruksen. 

 
3.1.2 Vis varsomhet 

1. Dersom medarbeider mottar e-post som oppfattes som mistenkelig, skal Sykehuspartner 
eller informasjonssikkerhetsleder kontaktes. 

2. Hvis eksterne kontakter oss og etterspør e-postadressen til medarbeidere, skal dette ikke 
utleveres uten særskilt avtale med den enkelte ansatte som disponerer e-postadressen. Ikke 
spre din personlige e-postadresse ukritisk. Skill klart mellom e-post i jobbsammenheng og 
privat e-post. 



NO-9 - Bruk av e-post og telefaks 
Helse Sør-Øst RHF 

 

Helse Sør-Øst – versjon nr. 1.1 

4 

3. Massedistribusjon av e-post til alle eller store deler av ansatte skal være jobbrelatert og 
godkjent av nærmeste leder, eventuelt kommunikasjonssjef. Ansvarlig for distribusjon skal 
være kritisk til innholdet i informasjonen og hvem den sendes til. E-postmeldinger skal i 
utgangspunktet kun sendes til mottakere som har tjenstlig behov for informasjonen. 
 

3.1.3 Særlige kategorier personopplysninger, herunder sensitive personopplysninger 
1. Opplysninger som omfattes av lovbestemt taushetsplikt, som f.eks. særlige kategorier 

personopplysninger, skal ikke sendes i åpen e-post. 
2. Mottas e-post med særlige kategorier personopplysninger skal ikke e-posten besvares eller 

videresendes før de særlige kategorier personopplysningene er fjernet. 
3. Ved mottak av e-post med sensitivt innhold skal:  

a. e-posten og eventuelt vedlagte dokumenter følge den ordinære saksbehandlingen:  
i. Sak/arkiv - eks. klagesaker 
ii. DIPS - eks. henvisning 

b. det gis et umiddelbart svar til avsender om at særlige kategorier personopplysninger 
ikke skal sendes over åpen e-post:  

i. Eksempel på tekst i umiddelbart svar: Henvendelser som inneholder 
helseopplysninger eller personlige opplysninger om pasient eller pårørende 
må enten sendes som brev til sykehuset eller formidles på telefon. 

ii. Ved bruk av svar på innkommet e-post, må det sikres at de særlige kategorier 
personopplysninger slettes før svar sendes tilbake. 

c. e-post og evt. vedlegg slettes. 
4. Det er ikke tillatt å videresende eller sende særlige kategorier personopplysninger uten at 

tilfredsstillende anonymisering eller kryptering er foretatt.  
a. Anonyme opplysninger kan defineres som opplysninger som det ikke er mulig å 

knytte til et identifiserbart individ, når man tar i betraktning alle de hjelpemidlene 
som med rimelighet kan tenkes brukt for å identifisere vedkommende, enten av den 
behandlingsansvarlige eller av en hvilken som helst annen person (fra Datatilsynets 
veileder «Anonymisering av personopplysninger, 2015). Se dokumentet 
Anonymisering av helse- og personopplysninger.  

b. For kryptering må informasjonssikkerhetsleder kontaktes. 
5. Dersom du ved feil, sendes sensitive helse- og personopplysninger på e-post, skal du 

kontakte mottaker som skal bekrefte sletting. Den som er involvert i hendelsen skal 
registrere dette i avvikssystemet. 
 

Se videre dokumentet Bruk av e-post og telefaks for kommunikasjon med og om pasienter. 
 
3.1.4 Sikkerhetsgraderte opplysninger 
Korrespondanse som er unntatt offentlighet og som inneholder opplysninger som omfattes av Lov 
om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) skal følge foretakets egne prosedyrer for dette.   
 
 

4 Definisjoner 
Se dokumentet Kilder og definisjoner i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet 
 
 

5 Avvik eller dissens 
Avvik på denne instruks meldes i virksomhetens avvikssystem. Informasjonssikkerhetsleder og/eller 
personvernombud skal varsles. 
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6 Referanser 
 Prinsippene for anvendelse og forvaltning av dokumentet er beskrevet i dokumentet 

Overordnede prinsipper for regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet  

 https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvern-pa-arbeidsplassen/innsyn-
epost-filer/   

 https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/behandle-personopplysninger/hvordan-
anonymisere-personopplysninger  

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvern-pa-arbeidsplassen/innsyn-epost-filer/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvern-pa-arbeidsplassen/innsyn-epost-filer/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/behandle-personopplysninger/hvordan-anonymisere-personopplysninger
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/behandle-personopplysninger/hvordan-anonymisere-personopplysninger

