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Avdeling bioteknologi og helserett

Hjemmelsgrunnlaget til å behandle opplysningene i den elektroniske
Stafettloggen
Ut fra vedlagte beskrivelse av verktøyet og det som fremkommer under er formålet med Stafettloggen å gi en
forløps- og innholdsmessig oversikt over innsatser og beslutninger som er tatt i forbindelse med en oppstått
bekymring knyttet til gravide, barn, unge og foreldre og en oversikt over hvem som har ansvar for det enkelte
tiltak. Stafettloggen er i bruk i kommunale tjenester som barnehage, skole, skolehelsetjeneste, PPT, BUP,
helsestasjon, osv. Hvilke opplysninger som konkret fremgår av Stafettloggen antar vi at vil variere med det
enkelte tilfelle, men ut fra det som er beskrevet er det sannsynlig at Stafettloggen vil inneholde
personopplysninger av sensitiv art, som for eksempel helseopplysninger. Stafettloggen opprettes etter
samtykke fra den enkelte.
Helsedirektoratet vurderer at Stafettloggen ikke er regulert av pasientjournalloven selv om den skulle
inneholde helseopplysninger. Pasientjournallovens virkeområde er behandling av helseopplysninger som er
nødvendig for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp og formålet er blant annet at behandling av
helseopplysninger skal skje på en måte som gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet og samtidig
sikrer den enkeltes personvern. Stafettloggens formål er ikke primært knyttet til helsehjelp, og den involverer
ikke nødvendigvis helsetjenesten. Slik verktøyet er beskrevet er det i større grad knyttet til
barnehage/skole/PP-tjenesten mv. Selv om stafettloggen ikke nødvendigvis er knyttet til helsehjelp vil den, slik
nevnt over, nødvendigvis inneholde en rekke personopplysninger, også sensitive personopplysninger. Et
grunnleggende prinsipp er at den som behandler personopplysninger må ha et behandlingsgrunnlag, det vil si
en hjemmel til å samle inn, lagre og håndtere opplysningene. For personopplysninger som ikke er sensitive kan
samtykke fra den enkelte være et slikt hjemmelsgrunnlag. Stafettloggen vil som nevnt inneholde sensitive
personopplysninger og samtykke alene vil derfor ikke være et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag. Det er
personopplysningsloven som regulerer behandling av personopplysninger. Når det gjelder behandling av
sensitive personopplysninger er dette regulert i personopplysningsloven § 9. Der behandling av sensitive
personopplysninger ikke har annet hjemmelsgrunnlag kan Datatilsynet gi konsesjon etter vilkårene i
personopplysningsloven §§ 8 og 9 jf. § 33. Det betyr at opprettelsen av Stafettloggen må baseres på samtykke
fra den registrerte og konsesjon fra Datatilsynet etter personopplysningsloven § 33. Det skal i denne
sammenheng opplyses at ny personopplysningslov trer i kraft i mai 2018 og at dette kan medføre endringer i
hjemmelsgrunnlaget, bland annet vil kravet om konsesjon fra datatilsynet falle bort på de fleste områder, da
ansvaret for et gyldig behandlingsgrunnlag blir lagt på den databehandlingsansvarlige i virksomheten. Det vises
til Datatilsynet for nærmere opplysninger.
Det skal bemerkes at der helsepersonell deltar i Stafettloggen må det enkelte helsepersonell vurdere hva som
skal noteres i Stafettloggen og hva som skal journalføres i pasientjournalen. Den løpende dokumentasjonen av
helsehjelpen skal journalføres i den enkelte pasients journal jf. helsepersonelloven §§ 39 flg. Det er også viktig
at helsepersonellets taushetsplikt ivaretas ved at det ikke noteres mer helseopplysninger i Stafettloggen enn
det som den registrerte har samtykket til og som er nødvendig for å oppfylle formålet med Stafettloggen.
Videre anbefaler vi at forholdet mellom Stafettloggen og Individuell plan (IP)hjemlet i helse- og
omsorgstjenestelovgivningen beskrives nærmere der den registrerte er en person som kan ha rett på IP jf.
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Slik Stafettloggen beskrives ser vi for oss at denne ordningen, i visse
tilfeller, kan forveksles med IP som er en lovregulert pasient- og brukerrettighet.

Om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
Hensikten med BTI-modellen er å bidra til tidlig innsats og samordnede tjenester med medvirkning fra barnet/ den unge og
foreldre uten at det blir oppfølgingsbrudd. Dette gjennomføres ved å beskrive det helhetlige og sammenhengende forløpet
på system-, tjeneste- og individnivå, tilpasset den enkelte kommune. Modellen bidrar til å få oversikt over handlingsforløpet
og rette opp i svikt i samhandling både mellom lokale tjenester og tjenester på regionalt og statlig nivå.
Samarbeidsmodellen består av en rekke verktøy, blant annet en stafettlogg og handlingsveiledere som kan tilpasses og
brukes for å tilrettelegge kommunens tverrfaglige innsats enda bedre overfor barn, unge og foreldre/familier som trenger
hjelp.
Målgruppen for BTI er: gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.
Relevante tjenester er: Helsestasjon, barnehage, skole, skolehelsetjeneste, PPT, BUP, fastlege osv.
Stafettloggens formål
Stafettloggen er både en forløps- og innholdsmessig oversikt over innsatser og beslutninger som er tatt og en oversikt over
hvem som har ansvar for det enkelte tiltak. Den gjør det tydelig hvem, som i de ulike fasene av det totale forløpet, har plikt
til å ta initiativ til og ansvaret for å sikre koordinering av og fremdrift i den tverrfaglige innsatsen. Det å føre en stafettlogg
er også en mulighet til fortløpende å reflektere over innsatsen og den tverrfaglige koordineringen av og oppfølgingen av
denne.
Stafettloggen samler den faglige kunnskapen og innsatsene, som er iverksatt rundt barnet/ungdommen og familien og er
dermed et helt sentralt verktøy i koordineringen mellom de relevante og involverte tjenestene, men også i dialogen med
familien. Dermed blir stafettloggen et viktig verktøy når ulike aktører blir involvert og sikrer at ansvaret for
barnet/ungdommen og de innsatsene som iverksettes, i størst mulig grad ligger hos foreldrene.
Stafettloggen føres av en koordinator, stafettholderen, og er et helt sentralt verktøy, som sørger for;


dialog, samhandling, oversikt og involvering av familien (som skal ha tilgang)



beskrivelse av alle innsatser



koordinerer involverte tjenester og bruker



oversikt over hvem som har ansvaret for hva (nyttig for nye parter i arbeidet)



å være en samarbeidsavtale mellom alle involverte parter

Det er viktig at de ulike innsatsene som iverksettes involverer og støttes opp av foreldrene.
Under illustreres forløpet i BTI, der stafettloggen iverksettes etter samtykke fra bruker/foreldre på trinn 1 i nivå 1, i alle
relevante tjenester, og er det nivået som skal ivareta de tjenesteinterne tiltakene (dvs tidlig innsats) og nivå 2 og 3
illustrerer samhandling mellom to og flere tjenester.

Formålet med behandling av
opplysningene/Stafettloggen;


samle den faglige kunnskapen og innsatsene,
som er iverksatt rundt barnet/ungdommen og
familien



et helt sentralt koordineringsverktøy mellom
de relevante og involverte tjenestene, men
også i dialogen med familien



bidrar til helhetlig planlegging, gjennomføring
og evaluering av innsatsene

