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Høringsuttalelse - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap - 
Digital sikkerhet  

Datatilsynet viser til Direktoratet for e-helses brev av 9. juni 2022, hvor vi har fått oversendt 

på høring «Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap – tema: Digital 

sikkerhet».  

 

Høringen gjelder innspill til en stortingsmelding og ikke til et konkret regelverk. Ettersom 

dette ikke er en høring på et konkret regelverk eller en konkret løsning, kommer vi med en 

mer generell tilbakemelding hvor vi ønsker å løfte frem noen overordnede merknader knyttet 

til personvern.  

 

Datatilsynet er positive til innspillet til stortingsmeldingen og fokuset rundt digital sikkerhet. 

Innspillet virker gjennomarbeidet. Vi støtter økt fokus på det som fremmes av overordnede 

behov, som økt kompetanse og sikkerhetskultur, bedre utvikling av planverk og 

beredskapsøvelser på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, tilpassing til ny teknologi og digitale 

verdikjeder m.m.  

 

Datatilsynet ser positivt på at et av de overordnede målene er å sikre evnen til å levere 

forsvarlige helsetjenester og ivareta pasientsikkerheten også under krevende forutsetninger. 

Vi vil bruke anledningen til å minne om at god personopplysningssikkerhet må anses som en 

forutsetning for god pasientsikkerhet. Ved behandling av helseopplysninger må 

konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet være i fokus. Personopplysningsvern 

og pasientsikkerhet er viktige perspektiver inn i den digitale sikkerheten på helseområdet. Det 

er positivt at høringen forsøker å identifisere risikobildet. Vi antar at risikobildet vil detaljeres 

ytterligere i planverket til de ulike tiltakene.  

 

Høringen viser til relevant personvernregelverk og fremhever personvernforordningen 

artikkel 32, som er helt sentral hva gjelder digital sikkerhet. Ved utvikling av nye tekniske 

løsninger ønsker vi i tillegg å fremheve behovet for også ivaretagelse av artikkel 25 om 

innebygget personvern og den dataansvarliges plikter etter artikkel 12.  
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Høringen løfter videre frem utfordringen rundt plassering av dataansvaret. Det påpekes at man 

ved samhandling og deling av helseopplysninger må ha full klarhet i hvem som har 

dataansvar på hvert steg av dataflyten. Datatilsynet støtter synspunktet om at dette vil være en 

utfordring ved digitale løsninger. Denne problematikken har Datatilsynet tidligere 

kommentert i vår høringsuttalelse av 15.10.2021 til endringer i pasientjournalloven m.v. – 

nasjonal digital samhandling til det beste for pasienter og brukere1. I tillegg til å omhandle 

utfordringer ved dataansvaret, omhandler den utfordringer ved tilgangsstyring, andre 

sikkerhetstiltak og særlige utfordringer ved digital samhandling. 

 

Dersom dere har spørsmål eller ønsker våre synspunkter utdypet, kan dere ta kontakt med 

saksbehandler Siri Aasness (e-post: siri.aasness@datatilsynet.no). 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jørgen Skorstad 

avdelingsdirektør, jus 

Siri Aasness 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer 

 

 

                                                 
1 Høring: Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere - endringer i pasientjournalloven mv. - 

regjeringen.no  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-pasientjournalloven-mv.-nasjonal-digital-samhandling-til-beste-for-pasienter-og-brukere/id2865518/?uid=b7026d3a-be1b-4f08-ade5-2c2a3d938228
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-pasientjournalloven-mv.-nasjonal-digital-samhandling-til-beste-for-pasienter-og-brukere/id2865518/?uid=b7026d3a-be1b-4f08-ade5-2c2a3d938228

