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Trailer ble stående fast
En trailer ble rundt klokken 12.45 mandag 
stående bom fast på Sandnessundbrua. 

Ifølge politiet prøvde traileren å komme 
seg opp, men ble stående på grunn av glatte 
kjøreforhold på brua. Det samlet seg kø på 
stedet og politiet måtte dirigere trafikken. 

Den polske traileren fikk til slutt på kjet-
ting og rygget ifølge politiet ned fra brua 
etter å ha stått fast i over en halvtime.

Fikk problemer på glatta
En trailer fikk mandag stopp i Langnesbak-
ken på grunn av glatte kjøreforhold. Politiet 
rykket ut til stedet hvor de først ikke fant 
sjåføren til den litauiske traileren.

– Han er ikke i nærheten av bilen – men 
forhåpentlig er han ikke langt unna. Han har 
sikkert gått for å få hjelp, sa operasjonsleder 
Rune Nilsen først. 

Like etter meldte politiet på Twitter at trai-
leren ble rygget sakte, men sikkert ned til 
flatere mark.

Fredag i forrige uke avslørte iTromsø at UNN har lekket 
sensitive personopplysninger på Snapchat. Nå jakter 
UNN på personen som varslet media. 
Per Bruvold er sikkerhetssjef 
og personvernombud. Det be-
tyr ifølge ham selv at han både 
skal ha en fri og selvstendig 
rolle, men samtidig rapporte-
rer han til kvalitet- og utvi-
klingssjefen og direkte til 
sykehusdirektør Tor Ingebrigt-
sen.

Personalsak
Han forteller nå at det blir reak-
sjoner på UNN. 

– Vi kommer til å sette i gang 
granskning for å finne ut hvem 

som har sendt snap-bildet, 
men også for å finne ut hvem 
som har sendt bildet til avisa. 
Det er et like omfattende brudd 
på taushetsplikten å dele bildet 
med media. 

– Vi kommer til å opprette 
personalsak for begge deler. 
Det er positivt at avvik meldes, 
og det er helt i orden at det skri-
ves om. Men media skulle ikke 
hatt det bildet, og det er en vi-
dere spredning av sensitive 
opplysninger. Det liker jeg ikke. 

– Bildet lå tilgjengelig på 

UNNs snapchat-konto for ab-
solutt alle som vil se det. For 
alt dere vet har vi funnet bil-
det selv.

– Ja, men jeg går ut ifra at det 
er noen på UNN som har sendt 
det til dere. Det vil vi uansett 
finne ut av under etterforsknin-
gen.

Han forteller at saken kan få 
følger for både personen som 
sendte snapen, og personen 
Bruvold mener har sendt bildet 
til media.

– Dette vil havne i perso-
nalmappa til personene det 
angår. De kan få en advarsel, og 
i verste fall oppsigelse om det 
blir regnet som grovt nok. 

– Så om en person på UNN 

tipset media, kan vedkom-
mendet risikere oppsigelse? 

– Om det viser seg at saken er 
alvorlig nok, men det vil bli 
håndtert av våre jurister. Perso-
nen vil nok i hvert fall få en 
skriftlig advarsel, sier Bruvold, 
som selv vil lede etterforsknin-
gen.

Risiko
Bruvold mener det alltid vil 
være en risiko for at taushets-
belagt informasjon spres.

– Det som er utfordringen 
med Snapchat, er at informa-
sjonen spres så fort, og til så 
mange.

Han mener det burde bli 
gjennomført en risikoanalyse 

før Snapchat-kontoen ble opp-
rettet.

– Jeg ville vanligvis vært in-
volvert før man gjør slike tiltak, 
og hvorfor jeg ikke er det denne 
gangen, tør jeg ikke si, forteller 
Bruvold.

Sykehusdirektør Tor Ingebrigt-
sen ønsker ikke å uttale seg i sa-
ken, men viser til 
kommunikasjonsdirektøren på 
UNN.
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UNN jakter varsler etter 
Snapchat-lekkasje

OMBUD OG SIKKERHETSSJEF: Per Bruvold er sikkerhetssjef- og personvernombud på UNN. Han vil nå lede etterforskningen for å finne ut hva som har skjedd i Snapchat-
saken på UNN.

tbwyller
Typewritten Text
iTromsø 061216




