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Undertegnede har blitt kontaktet vedrørende det at en innbygger i Lier kommune har mottatt
henvendelse om vaksinering fra Drammen kommune.
Forholdet reiser to problemområder, er ikke vaksiner tildelt Drammen kommune tiltenkt innbyggere i
Drammen kommune og hvilken svikt i personvernet har gjort kontakten mellom kommune og Lierbeboeren mulig.
Spørsmålet til rådmannen er som følge:


Hvordan kan Drammen kommune innhente personinformasjon om et menneske som ikke har
vært beboer i Drammen kommune, aldri har vært ansatt i Drammen kommune, aldri hatt
fastlege i kommunen og aldri har vært innlagt ved noen av Drammen kommune sine
institusjoner?



Kjenner rådmannen til flere tilfeller hvor innbyggere uten tilknytning til Drammen kommune blir
tilbudt eller har fått vaksine fra Drammen kommune?



Står rådmannen fritt til å tildele vaksiner til beboere i andre kommuner uten tilknytning til
Drammen kommune?



Holder rådmannen kontroll på antall vaksinerte beboere i kommunen, når vaksiner tildelt
Drammen kommune tildeles beboere i andre kommuner uten øvrig tilknytning til Drammen?



Om dette er et avvik, hvilke tiltak vil rådmannen gjøre for i fremtiden unngå feilhåndtering av
personinformasjon samt korrekt tildeling av vaksiner.
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Svar


Hvordan kan Drammen kommune innhente personinformasjon om et menneske som ikke har
vært beboer i Drammen kommune, aldri har vært ansatt i Drammen kommune, aldri hatt
fastlege i kommunen og aldri har vært innlagt ved noen av Drammen kommune sine
institusjoner?
Svar: Ved en feil i innstillingene i det digitale systemet Helseboka, ble en sms 2.6 som skulle gå til
innbyggere i Drammen kommune med oppfordring om å registrere seg for vaksinering, sendt
også til enkelte innbyggere i andre kommuner. Dette var personer som var registrert i Helseboka
fra før, enten fordi de er folkeregistrert i Drammen kommune eller fordi de har tatt en
koronatest ved teststasjonen i Drammen. Drammen henter ikke inn personopplysninger på
personer som ikke er bosatt i kommunen. De personopplysningene som kommunene har hentet
inn er kun folkeregisterutdrag for innbyggere bosatt i Drammen. Personer som ikke er bosatt i
Drammen som ligger inne i systemet ellers, har selv aktivt lagt inn disse opplysningene.



Kjenner rådmannen til flere tilfeller hvor innbyggere uten tilknytning til Drammen kommune
blir tilbudt eller har fått vaksine fra Drammen kommune?
Svar: Denne feilen er en enkelthendelse som oppsto 2.6 i forbindelse med utsendelse av en sms
til innbyggere i Drammen kommune med oppfordring om å registrere seg for vaksinering. Feilen
er rettet. Helsepersonell som jobber i Drammen som bor utenfor Drammen har fått vaksine i
Drammen kommunen. Det sammen gjelder og pasienter som har fastlege i Drammen men bor i
annen kommune. Enkelte studenter eller andre som oppholder seg i kommunen over tid, får
også vaksine i Drammen. Dette i henhold til retningslinjene til Folkehelseinstituttet.



Står rådmannen fritt til å tildele vaksiner til beboere i andre kommuner uten tilknytning til
Drammen kommune?
Svar: Kommunen følger de nasjonale føringene for hvilke beboere i andre kommuner som kan
tilbys vaksine i Drammen. Dette gjelder helsepersonell som jobber i Drammen som bor utenfor
Drammen, pasienter som har fastlege i Drammen men bor i annen kommune og i noen tilfeller
studenter eller andre som oppholder seg i Drammen over tid.
Holder rådmannen kontroll på antall vaksinerte beboere i kommunen, når vaksiner tildelt
Drammen kommune tildeles beboere i andre kommuner uten øvrig tilknytning til Drammen?
Svar: Kommunen har oversikt over vaksineringen og sørger for at vaksinene gis til de som skal ha
dem iht nasjonale føringer.



Om dette er et avvik, hvilke tiltak vil rådmannen gjøre for i fremtiden unngå feilhåndtering av
personinformasjon samt korrekt tildeling av vaksiner.
Svar: Det er sett på rutiner og iverksatt tiltak for å unngå at tilsvarende feil skjer igjen.
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