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Styringsgruppen godkjenner versjon 2.0 av Veileder for digital 
pasientkommunikasjon, som erstatter Veileder for portal, sms og e-
post. Veilederen erstatter også Veileder for sosiale medier.  
 
Som del av personvernpakken legges oppdatert Veileder for bruk 
av video, lyd og bilde i helse- og omsorgssektoren frem for 
styringsgruppen. Veilederen er i versjon 2.0. Sektoren har gitt 
innspill og deltatt i arbeidet med veilederen gjennom bl.a. 
innspillswebinar og referansegruppe. 
 
De viktigste endringene er som følger: 

• Totalrevisjon, inkludert forenkling av språk og struktur 
• Omhandler bruk av video, lyd og bilde utover kun opptak 
• Gjennomgående økt fokus på risiko 
• Generelle kapitler om samtykke er tatt ut 
• Eget kapittel om forskning er fjernet og vil finnes i 

oppdatert forskningsveileder 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner versjon 2.0 av Veileder for bruk av 
video, lyd og bilde i helse- og omsorgssektoren. 
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Beslutningssak: Ny veileder 
Som del av personvernpakken legges ny Veileder for rettigheter 
ved behandling av helse- og personopplysninger frem for 
styringsgruppen.  
 
Saksunderlag ettersendes i begynnelsen av neste uke.  
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner versjon 1.0 av Veileder for rettigheter 
ved behandling av helse- og personopplysninger.  
 
 

Beslutningssak: Nytt faktaark 
Som del av personvernpakken legges faktaark 56 om formål og 
behandlingsgrunnlag frem for styringsgruppen.  
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner versjon 1.0 av Faktaark 65 om formål 
og behandlingsgrunnlag. 
 
 
Beslutningssak: Oppdaterte faktaark 
Faktaark 11 om nødrutiner og faktaark 24 om kommunikasjon over 
åpne nett legges frem for styringsgruppen.  
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner versjon 3.0 av Faktaark 11 om 
nødprosedyrer og versjon 5.0 av  faktaark 24 om kommunikasjon 
over åpne nett. 
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Drøftingssak: Revisjon av faktaark 
Drøfting i styringsgruppen om hvordan oppdatert mal for 
databehandleravtale fra Direktoratet for e-helse påvirker Normens 
veiledningsmateriell, særlig faktaark 10 om databehandleravtale. 
 
Saksunderlag ettersendes neste uke.  
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Beslutningssak: Nye medlemmer – fra private helsevirksomheter 
Styringsgruppen tar stilling til mottatte søknader om å bli medlem i 
styringsgruppen: 
 
Til hjelp i sakene 11, 12 og 13 /21:  

- Se vedlagte Prosess for nye medlemmer / observatører i 
SG, besluttet av SG 29.10.20.  

- Det tas sikte på at arbeidsutvalget vil ta en gjennomgang 
av søknadene før SG-møtet, og komme med en anbefaling. 

 

Sak 42-20 291020  
Saksnotat sammensetning - 
Prosess for nye 
 
Tilgjengelig for 
styringsgruppens 
medlemmer og 
observatører:  
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Beslutningssak: Nye observatører – fra pasient-
/brukerorganisasjoner 
Styringsgruppen tar stilling til mottatte søknader om å bli 
observatør i styringsgruppen. 
 

Tilgjengelig for 
styringsgruppens 
medlemmer og 
observatører:  
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Beslutningssak: Nye observatører – fra leverandører 
Styringsgruppen tar stilling til mottatte søknader om å bli 
observatør i styringsgruppen. 
 

Tilgjengelig for 
styringsgruppens 
medlemmer og 
observatører:  
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Beslutningssak: Valg nestleder  
Underlag fra valgkomiteen ettersendes i etterkant av gjennomført 
møte i komiteen 14. januar. Se ellers e-post sendt ut fra Henriette 
Henriksen 14.01.21 der det bes om innspill på kandidater til 
nestleder, med svarfrist 22.01 
 

 
Ettersendes 
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Drøftingssak / beslutningssak: Redaksjonskomite 
Forslag til rutine for redaksjonskomiteen vedlagt for innspill- Det 
tas sikte på beslutning av rutinen på e-post i etterkant av SG-
møtet. Se ellers forvaltningmodell for Normen 
 
Sekretariatet ber om kandidater til redaksjonskomiteen én uke 
før styringsgruppemøtet (28. januar) Det vurderes hensiktsmessig 
med to representanter for de ulike grupperingene i 
styringsgruppen (RHF, kommune, stat, profesjon) totalt åtte. I 
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1 Innledning 

1.1  Bakgrunn 
Den teknologiske utviklingen har gitt helse- og omsorgstjenesten flere verktøy for å kunne 
kommunisere med pasienter og brukere. Mye informasjon går fremdeles via telefon og brev, 
men stadig større mengder med informasjon kan sendes via digitale verktøy. Pasienter har 
også endrede forventninger til interaksjon og tilgjengelighet på informasjon om sin 
helsetilstand.  

Digital pasientkommunikasjon legger til rette for større grad av pasientmedvirkning, og kan 
effektivisere toveis og enveis kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient/bruker. På 
denne måten kan både pasient og helsepersonell raskere få informasjon de har behov for, 
og forenkle kontakten med helsetjenesten.  

Samtidig som digitale kommunikasjonsformer kan bidra til at pasienten mottar informasjon 
raskere, medfører bruk av kommunikasjonsteknologi at det oppstår nye risikoer for 
personvern og informasjonssikkerheten som virksomhetene må vurdere.  

Digital pasientkommunikasjon kan understøtte pasientens eller brukerens rett til informasjon, 
jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3. Pasienten/brukeren har rett på informasjon som er 
nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, det vil si den 
behandling, pleie, omsorg, diagnostikk eller undersøkelse som tilbys eller ytes. En del av 
denne informasjonen kan gis gjennom digitale kommunikasjonsformer, forutsatt at 
taushetsplikten for helsepersonell ikke brytes.  

Det finnes mange ulike måter å kommunisere digitalt med pasienter på, for eksempel SMS, 
e-post, brev til digital postkasse og meldinger via tjenesteportaler som helsenorge.no og 
private aktører.   

Helsenorge er den offentlige kanalen for en samlet og sømløs tilgang til digitale tjenester 
innen den offentlige helse- og omsorgsektoren. Helsenorge brukes av en rekke virksomheter 
for å tilby innbygger administrative tjenester (for eksempel timebestilling), dialogtjenester 
(feks e-konsultasjon med fastlege) og innsynstjenester, som gir innbygger mulighet til å få 
innsyn i opplysninger om seg i registre og i pasientjournal. 

Det finnes også en rekke andre portaler og innloggingsløsninger som pasienter kan benytte 
seg av for å sende eller motta informasjon fra helse- og omsorgstjenesten.  

I tillegg til de overnevnte kommunikasjonsløsningene, ser man også en utvikling der 
virksomheter i helse- og omsorgssektoren tar i bruk sosiale medier i større grad enn tidligere. 
Denne veilederen vil derfor også ta for seg risiko ved bruk av sosiale medier.   

De etiske perspektivene og hvorvidt det er fornuftig for en virksomhetet å ta i bruk sosiale 
medier vil ikke bli behandlet her. Det er allikevel utvilsomt at bruk av sosiale medier reiser 
noen nye problemstillinger som må vurderes. Veilederen vil derfor informere om sentrale 
problemstillinger, samt gi noen konkrete råd om hva virksomhetene bør vurdere.  
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1.2 Om veilederen 
Tema for denne veilederen er informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av digitale 
midler for kommunikasjon mellom helsetjenesten og pasienter og brukere. Veilederen tar 
også for seg risiko og risikoscenarier for de ulike kommunikasjonsteknologiene, samt ulike 
temaer innen personvern og informasjonssikkerhet, juridiske spørsmål og tiltak.  

Formålet med veilederens innhold er å belyse grunnleggende spørsmål og prosesser 
virksomheten må ta stilling til for å oppnå god sikkerhet og ivaretakelse av personvernet, 
både i løsningen som benyttes og i kommunikasjonen i seg selv.  

Veilederen retter seg i hovedsak mot mindre helsevirksomheter, men vil også være relevant 
for de større aktørene i sektoren.  

Kapittel 2 omtaler grunnleggende krav og prosesser som må gjennomføres i arbeidet med 
digital pasientkommunikasjon. Kapittel 3 tar for seg implementering av nye digitale 
kommunikasjonsløsninger og krav til slike prosesser. Kapittel 4 omhandler risikovurdering og 
inneholder en ikke-uttømmende oversikt over scenarier som kan brukes i risikovurdering. Her 
vil man i tillegg finne nyttig informasjon til leverandører som utvikler slike 
kommunikasjonsløsninger. 

Veilederens vedlegg inneholder eksempler på innhold i SMS og e-post.  

I veilederen benyttes det enkelte uttrykk og definisjoner som er spesifikke for fagdisiplinene 
informasjonssikkerhet og personvern. Se Normens definisjonskapittel for forklaring.  

 

1.3 Veilederens forhold til andre dokumenter og 
veiledere 

Temaer som taushetsplikt, dokumentasjonsplikt og pasient- og brukerrettigheter omtales, 
men dekkes ikke uttømmende av denne veilederen. For veiledning om slike temaer vises det 
til følgende veiledninger og rundskriv:  

• Helsepersonelloven med kommentarer  
• Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer  
• Helsepersonells og forvaltningens taushetsplikt  

 

Der denne veilederen overlapper eller har tilstøtende innhold med andre dokumenter i 
Normen: 

- Veileder om bruk av video, lyd og bilde 
- Veileder om de registrertes rettigheter 
- Faktaark om behandlingsgrunnlag 
- Veileder for små virksomheter 
- Faktaark 24 – kommunikasjon over åpne nett 
- Vedlegget til Normens krav som utgangspunkt for å utarbeide krav til leverandør 
- Veileder om bruk av skytjenester 
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Veilederen går ikke inn på bruk av videokonsultasjon eller videokommunikasjon, men vil 
være relevant for systemer for videokonsultasjon der tjenesten har mulighet for chat eller 
annen skriftlig kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell. For temaer innen video 
kan disse veilederne benyttes:  

• Veileder i video-, lyd og bildeopptak: https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-
video-lyd-og-bildeopptak-i-helse-og-omsorgssektoren 

• Faktaark 54 – videokonsultasjon: https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-54-
videokonsultasjon 

• Kvikk-guide for videokommunikasjon: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-
omsorg/velferdsteknologi3/kvikk-guide-for-videokommunikasjon/ 

 

De kommunikasjonsformer som denne veileder tar for seg, forutsetter videre risikovurdering 
og selvstendig godkjenning i de enkelte virksomheter. Dette gjelder også for sosiale medier.  
 
Veilederen tar ikke for seg informasjonsutveksling eller kommunikasjon om pasienter mellom 
virksomheter i helse- og omsorgssektoren.  
 
Veilederen er ikke knyttet opp mot spesifikke leverandører, men det vil være beskrevet 
risikoscenarier som er spesifikke for en type kommunikasjonsteknologi.  
 

1.4 Om Normen 
Denne veilederen er et støttedokument under Normen som forvaltes av Styringsgruppen for 
Normen. Veilederen følger Normens forvaltningsmodell. (Her kommer lenke til 
forvaltningsmodellen) 

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) skal 
bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern i den enkelte virksomhet og i 
sektoren generelt. I tillegg skal Normen bidra til å etablere mekanismer og regler som sikrer 
at virksomhetene kan ha gjensidig tillit til at øvrige virksomheters behandling av helse- og 
personopplysninger gjennomføres på et forsvarlig sikkerhetsnivå.  

For en komplett oversikt over Normens krav og andre nyttige dokumenter kan se mer via 
denne lenken: https://ehelse.no/normen/oversikt-over-normens-krav-og-mapping-mellom-iso-
og-normen  

En til enhver tid oppdatert versjon av veilederen finnes på www.normen.no. Dersom du har 
spørsmål knytte til veilederen kan du sende spørsmål og kommentarer til: 
sikkerhetsnormen@ehelse.no  

 

2 Overordnede prosesser 

Dette kapittelet gir en innføring i grunnleggende prosesser og vurderinger som må gjøres før 
og under gjennomføring av kommunikasjon med pasienter og brukere. Denne delen er felles 
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for alle områdene som dekkes av veilederen, og må leses i sammenheng med de spesielle 
risikoene som gjelder for hver kommunikasjonsteknologi, se kap. 4.  

 

2.1 Kartlegging av faktiske forhold 
For å kunne ta stilling til hvilke regler og retningslinjer som kommer til anvendelse for digital 
kommunikasjon med pasient/bruker, må virksomheten vurdere og kartlegge hva som faktisk 
gjøres i kommunikasjonen. Det innebærer at virksomheten må vurdere hva formålet med 
kommunikasjonen er, hva slags informasjon man sender og mottar, og hvordan 
informasjonen behandles i andre systemer.  

Eksempler på spørsmål virksomheten kan stille seg er: 

- Er det ytelse av helsehjelp? 
- Er det ytelse av omsorgstjenester? 
- Er det administrasjon av helsehjelp? 
- Hvilken plikt har virksomheten til å dokumentere og/eller journalføre? 
- Hvordan ivaretas dataminimeringsprinsippet?  
- Er det risiko for formålsutglidning, slik at informasjon brukes til andre formål enn det 

som er tiltenkt? 

 

Svarene på disse spørsmålene vil fortelle virksomheten mye om hva de faktisk gjør og hvilke 
krav og lovhjemler som kommer til anvendelse på den konkrete kommunikasjonen. Dersom 
virksomheten konkluderer med at de ikke bare administrerer helsehjelp, men også yter den, 
vil krav om journalføring og dokumentasjonsplikt være gjeldende. Hvis det behandles helse- 
og personopplysninger i kommunikasjonen må man også følge reglene i 
personopplysningsloven og personvernforordningen.  

Selv om formålet med kommunikasjonsverktøyet er å gi informasjon, kan verktøyet i seg selv 
bidra til at den faktiske aktiviteten blir annerledes enn det som var den opprinnelige 

Eksempel - faktiske forhold 
En helsesykepleier på en helsestasjon ønsker å bruke sosiale medier for å kommunisere med 
ungdom. Formålet er å gi informasjon om kommunens helsetilbud, og tipse om andre tjenester 
som kan være nyttige å vite om. Helsesykepleieren er tilstede på det sosiale mediet i kraft av 
sin stilling som helsepersonell, og ikke som privatperson. Etter hvert som tjenesten blir kjent, 
begynner det å komme inn spørsmål om hjelp til helsesykepleierkontoen. Helsesykepleieren 
gir individuelle råd til brukerne, og mottar i den forbindelse store mengder helseopplysninger 
og annen sensitiv informasjon om brukerne hun kommuniserer med. Hun trekker ikke ut noe 
informasjon fra kontoen og loggfører heller ikke noe om kontakt eller hvilken oppfølging/råd 
som blir gitt.  

- Er formålet en informasjonssamfunnstjeneste til ungdom eller individuell helsehjelp? 
- Yter hun helsehjelp til de hun kommuniserer med? 
- Har helsesykepleieren plikt til å dokumentere og journalføre sin kommunikasjon? 
- Har hun dataansvar for helseopplysningene som hun får tilgang til? 
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hensikten. Formålet med for eksempel sosiale medier er å være interaktive og har dermed 
funksjoner som aktivt oppfordrer til mer aktivitet fra brukerne. Virksomheten bør derfor sette 
seg godt inn i mediets natur og brukerkultur for å kunne være i stand til å forutse hva slags 
kommunikasjon man i realiteten legger til rette for. Dersom helsepersonell skal administrere 
løsningen, må virksomheten ha rutiner for hva man skal gjære hvis det er nødvendig å yte 
helsehjelp.  

 

 

2.2 Innledende vurderinger og risikovurderinger 

2.2.1 Risikovurdering 
Løsninger som brukes i forbindelse med digital pasientkommunikasjon skal risikovurderes 
opp mot nivå for akseptabel risiko. Det er risikovurderingen som ligger til grunn for alle de 
videre vurderingene og beslutningene; blant annet om man vil ta i bruk en 
kommunikasjonsløsning, hvilke typer behandling av personopplysninger som kan 
gjennomføres, hvilke tiltak som skal iverksettes, teknisk oppsett av teknologien, hvordan 
teknologien ivaretar personvernet og informasjonssikkerheten osv. 

Risikovurdering skal gjennomføres før løsninger tas i bruk, ved større endringer eller om det 
oppstår vesentlige avvik. Om risikovurderingen viser uakseptabel risiko, skal løsningene ikke 
benyttes før risikoreduserende tiltak er iverksatt.  

Alle løsninger for kommunikasjon med pasient eller bruker som behandler helse- og 
personopplysninger skal ha "egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak" for å hindre 
brudd på informasjonssikkerheten. Brudd defineres som utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, 
tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger. 

Valg av egnede sikkerhetstiltak skal gjøres på bakgrunn av omfang og kategorier av 
opplysningene, pasientsikkerhet, aktuelt risikobilde mv. Tiltakene skal velges basert på 
risikovurderinger, og være forholdsmessige ut fra identifisert risiko.  

I arbeidet med risikovurdering er det viktig å ha med ulike typer kompetanse: helsepersonell, 
juridisk, personvern, informasjonssikkerhet, drift, anskaffelse mm.  

Eksempel – lukket gruppe på Facebook 

Normbakken Rusklinikk ønsker å opprette en Facebook-gruppe for å holde kontakten 
med en gruppe av sine ruspasienter. Hensikten med gruppen er å invitere til sosiale 
aktiviteter, samt å gi pasientene venner og nettverk. Gruppen er lukket slik at ingen kan 
se hvem som er medlemmer, og gruppen er gitt et navn som ikke avslører at det er snakk 
om ruspasienter.  

Etter hvert som tiden går, blir det åpenbart for klinikken at gruppen brukes som en 
plattform for kjøp og salg av narkotiske stoffer mellom brukerne. Det er også et tilfelle der 
en pasient skriver i gruppen og varsler om at han har tatt overdose. Klinikken reagerer i 
tide og skaffer livreddende helsehjelp til vedkommende.  

I etterkant av dette bestemmer klinikken seg for å avvikle gruppen og finne en annen 
måte å kunne invitere til aktiviteter på.  
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Eksempel på metode for risikovurdering, se faktaark 7 om risikovurdering. Se kapittel 4 i 
denne veilederen for eksempler på risikoscenarier som kan benyttes i virksomhetens egen 
risikovurdering. 

2.2.2 Personvernkonsekvensvurdering av løsninger for digital 
pasientkommunikasjon 

Virksomheten skal alltid vurdere hvilke konsekvenser behandling av helse- og 
personopplysninger medfører for den registrerte. Virksomheten skal dokumentere lovligheten 
av behandlingen, formålet, hvordan personvernet til den registrerte er ivaretatt, og at det er 
gjort tilstrekkelige tiltak for å håndtere risikoen. Hvis det da er sannsynlig at en behandling 
medfører høy risiko for de registrerte, skal virksomheten gjennomføre en mer grundig 
personvernkonsekvensvurdering, også kalt DPIA. 

Digital kommunikasjon i helse og omsorg er en aktivitet som kan medføre høy risiko for de 
registrertes rettigheter og friheter. Særlig vil følgende aktiviteter i behandling føre til at 
virksomheten må gjennomføre DPIA: 

• Når helseopplysninger behandles i stor skala  
• Innføring av ny teknologi som ikke før er tatt i bruk av virksomheten 
• Barn og andre sårbare grupper  

 

Ikke alle kommunikasjonsløsninger vil medføre høy risiko for den registrertes rettigheter og 
friheter. I vurderingen av dette så kan det være aktuelt å vurdere 

• omfang av personopplysninger  
• personopplysningenes art (hvem opplysningene gjelder, sensitivitet osv.)  
• kategorier av mottakere (deling, utlevering, innsyn osv.)  
• kategorier av behandlinger (innsamling, sammenstilling, lagring osv.)  

 

Vurderinger av personvernkonsekvenser vil bero på en helhetsvurdering hvor en må ta 
stilling til kategorier av personopplysninger, behandlinger, mottakere, formålet og 
sammenhengen opplysningene behandles i. Om virksomheten gjør denne 
helhetsvurderingen basert på punktene over kan virksomhetene komme frem til gode 
avgjørelser. Resultatet av en DPIA vil også bero på en avveining av behandlingen sett opp 
mot risikominimerende tiltak som vil gjøre behandlingen mer inngripende. Eksempler på slike 
tiltak kan være at opplysninger ikke blir lagret og at man har rutinger for sletting av 
overskuddsinformasjon.  

Tilsvarende som ved gjennomføring av risikovurdering er det viktig å ha med bredt 
sammensatt kompetanse når vurderingen skal gjøres. Ved gjennomføring av DPIA vil det 
også være aktuelt å involvere representanter for de registrerte, for eksempel en pasient eller 
et pasientombud.  

Dersom virksomheten kommer frem til at det ikke er behov for å gjennomføre en full DPIA, 
må dette dokumenteres og være saklig begrunnet.  

Det finnes mange gode maler for DPIA, f.eks. mal fra Direktoratet for e-helse og mal fra 
KINS/Bærum kommune. Se kapittel 4 for eksempler på scenarier som kan brukes i en 
personvernkonsekvensvurdering.  
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Videre må virksomheten vurdere muligheten for andre typer hendelser, for eksempel verktøy 
som øker risikoen for menneskelige feil, både hos helsepersonellet og pasienten.  

 

I dette tilfellet er det nærliggende å fastslå at forskerne bak studien burde ha valgt en annen 
måte å kommunisere med pasientene, der risikoen for feilsending var lavere enn med e-post. 
Eksemplet illustrerer også at i en risikovurdering må man vurdere risikoen for brukerfeil, slik 
at virksomheten eller pasienten ikke uaktsomt deler sensitiv informasjon med andre. Ved 
feilsending eller annen deling av sensitiv informasjon må også hendelsen meldes som avvik 
til Datatilsynet.  

2.3 Lovlig behandling av personopplysninger 

2.3.1 Behandlingsgrunnlag 
Personvernforordningen stiller krav om at all behandling av personopplysninger skal ha et 
lovlig grunnlag. Dette kalles behandlingsgrunnlag. Det lovlige grunnlaget kan finnes i andre 
lover enn personvernforordningen. Behandlingsgrunnlaget skal dekke alle typer behandlinger 
av helse- og personopplysninger som utføres: innsamling, registrering, lagring, sletting, 
utlevering, mv.  

Utgangspunktet for å kunne dokumentere helse- og personopplysninger i helse- og 
omsorgstjenesten, er at opplysningene er relevante og nødvendige for å kunne yte eller 
administrere helse- og omsorgstjenester. Dokumentasjon av opplysninger for andre formål, 
eller innenfor andre sektorer (f.eks. på skolen eller i barnevernet) må ha et annet 
behandlingsgrunnlag, enten i sektorlovgivningen eller direkte i personvernforordningen.  

For mer veiledning om behandlingsgrunnlag, se Normens kapittel 4.1. og Veileder om de 
registrertes rettigheter. For mer om samtykke til helsehjelp se  pasient- og 
brukerrettighetsloven med kommentarers kapittel 4, 

2.3.1.1 Samtykke til bruk av portaler og applikasjoner 
Enkelte helsevirksomheter har innloggingsportaler på sine nettsider hvor pasienten kan 
logge inn med sikker autentiseringsløsning (i praksis med Bank-ID eller MinID) for å få 
tilgang til timebestilling, reseptfornying, digital meldingsboks mm. Enkelte portaler kan også 
benyttes via applikasjon til smarttelefon.  

Eksempel – feilsending av e-post 
Et stort forskningsprosjekt følger pasienter som har blitt utsatt for overgrep som barn. Alle 
pasientene er nå voksne, og formålet med studien er å undersøke i hvilken grad 
pasientene påvirkes av disse hendelsene senere i livet. Ingen av pasientene vet hvilke 
andre som deltar i studien.  

Forskerne skal sende ut et nytt skjema som pasientene skal fylle ut, som et ledd i studien. 
Skjemaet skal sendes ut på e-post til pasientene. En menneskelig feil medfører at 
samtlige e-postadresser settes inn i til-feltet, og ikke i blindkopi-feltet. Dette medfører at 
identiteten til mange av pasientene i studien avsløres, da de fleste bruker fullt navn som 
e-postadresse.  

Situasjonen forverres ytterligere ved at mange av pasientene som sier i fra om hendelsen 
benytter seg av "svar-alle"-funksjonen, slik at e-postadressene til pasientene fortsetter å 
sirkulere.  
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Bruken av slike nettportaler/applikasjoner krever samtykke fra pasienten. Det er kun 
nødvendig å innhente samtykke til behandling av personopplysninger som er nødvendige for 
å bruke selve portalen eller plattformen. Eksempler på slike opplysninger kan være 
fødselsnummer, samtykker gitt av pasienten eller andre innstillinger som styrer bruk av 
plattformen, samt opplysninger som pasienten selv velger å registrere, slik som SMS-varsel 
mm. Samtykket bør skilles ut til de enkelte tjenestene som finnes i portalen/applikasjonen, 
slik at pasienten kan samtykke til å motta for eksempel påminnelser på e-post, men ikke på 
SMS. 

Det er ikke nødvendig å innhente samtykke til behandlingen av helseopplysninger som 
gjøres tilgjengelig for pasienten via portalen, da dette er en rettslig plikt for helsetjenesten 
som faller inn under dokumentasjonsplikten.  

Administrasjon av samtykket for bruk av plattformen eller portalen bør kunne gjøres i 
nettportalen/applikasjonen. Hvis ikke må pasienten informeres om hvor vedkommende skal 
henvende seg for å trekke sitt samtykke, for eksempel ved å kontakte helsevirksomheten. 
Dette bør det gis informasjon om til pasienten ved første gangs pålogging til tjenesten.  

For mer informasjonen om kravene til samtykke og administrering av samtykke, se Veileder 
om de registrertes rettigheter.  

2.3.2 Taushetsplikt 
Personell som behandler helse- og personopplysninger i helse- og omsorgstjenesten, vil 
være underlagt regler om taushetsplikt. Dette bidrar til at den registrerte kan være trygg på at 
informasjonen ikke blir gitt videre til uvedkommende. Taushetsplikten gjelder også for 
personopplysninger som fremkommer i digital pasientkommunikasjon. 

Virksomheten skal legge til rette for at alle medarbeidere til enhver tid er bevisst 
taushetspliktens innhold og omfang. Virksomheten skal sørge for praktiske løsninger, 
inkludert teknologiske, som gjør at taushetsplikten kan etterleves av medarbeiderne. Dette 
innebærer for eksempel rutiner for å sikre at informasjon kommer frem til rett mottaker, og at 
virksomheten etablerer tiltak for å forhindre at helse- og personopplysninger og annen 
informasjon med betydning for informasjonssikkerheten tilgjengeliggjøres ved hjelp av 
ukryptert e-post og SMS eller andre usikre kanaler. 

Les mer om taushetsplikten generelt på temasidene for taushetsplikt og opplysningsplikt på 
helsedirektoratets nettsider. 

2.4 Tilgangsstyring1, autorisering og autentisering 

2.4.1 Tilgangsstyring 
Virksomheten skal ha rutiner for autorisering, endring og avslutning av tilganger til verktøy 
som benyttes til pasientkommunikasjon. Tilgangsstyring skal etableres for alle 
informasjonssystemer. Det gjelder også for administrator- og systembrukere. Bare autorisert 
personell med tjenstlige behov skal få tilgang til helse- og personopplysninger. 

 
1 Faktaark 14 - tilgangsstyring 
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Innenfor rammen av taushetsplikten skal virksomheten sørge for at relevante og nødvendige 
helseopplysninger er tilgjengelige for helsepersonell og samarbeidende personell når dette 
er nødvendig for å yte eller administrere helsehjelp til den enkelte. 

Virksomheten bestemmer på hvilken måte opplysningene skal gjøres tilgjengelige. 
Opplysningene skal gjøres tilgjengelige på en måte som ivaretar informasjonssikkerheten og 
personvernet. 

2.4.2 Autorisering 
Virksomheten er ansvarlig for at autorisasjoner tildeles, administreres og kontrolleres. Ved 
tildeling av autorisasjon skal lovbestemt taushetsplikt vurderes og ivaretas. 

Det er kun autorisert personell som skal ha tilgang til å benytte seg av digitale verktøy for 
pasientkommunikasjon. I helsevirksomheter hvor man har ulike typer helsepersonell, for 
eksempel et helsesenter med leger og fysioterapeuter som benytter samme EPJ-system, må 
de ha ulike roller.  

2.4.3 Autentisering2 
Autorisert personell skal bekrefte sin identitet på en sikker måte, det samme gjelder for 
pasienter.  

Sikkerhetsnivået for autentisering må fastsettes på grunnlag av en risikovurdering. I 
risikovurderingen må man blant annet ta hensyn til løsningen som benyttes og hva slags 
opplysninger som skal behandles.  

Autentisering for bruk av kun administrative funksjoner uten helse- og personopplysninger 
(for eksempel bestilling og avbestilling av time uten at grunnen for timebestilling oppgis), skal 
gjøre med minimum sikkerhetsnivå betydelig.3  

For autentisering for tilgang til og kommunikasjon av helseopplysninger i nasjonale løsninger 
(for eksempel Helsenorge) eller løsninger levert av helsepersonell (inklusive timebestilling 
der pasient/bruker oppgir grunnen for bestilling av ny time og reseptfornying) kreves 
sikkerhetsnivå høy.4  

For løsninger til private formål (helsepersonell er ikke involvert) anbefales autentisering med 
sikkerhetsnivå betydelig. 

2.5 Gi pasienten god informasjon om 
kommunikasjonen 

Det må være forutsigbart for pasientene i hvilke kanaler de vil kommunisere med 
helsetjenesten. Uklarhet kan resultere i at helsetjenesten mottar sensitiv informasjon i usikre 
kanaler, som til postmottak eller helsepersonells private kontoer på sosiale medier. Mottak av 
sensitiv informasjon i usikre kanaler vil også medføre at virksomheten må bruke ressurser på 
å håndtere og slette informasjonen. Det må derfor informeres tydelig om hvilke kanaler 

 
2 eIDAS-forordningen (910/2015) erstattet e-signaturdirektivet og ble inntatt i norsk rett 15.06.2018. ID-
porten og bank-ID er anerkjent som e-ID-ordning under dette direktivet.  
3 Tilsvarer sikkerhetsnivå 3. 
4 Tilsvarer sikkerhetsnivå 4.  
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2.7.3 Nødrettsbetraktninger 
Det kan tenkes tilfeller der en nødsituasjon kan gjøre det nødvendig å kontakte eller sende 
informasjon til en pasient eller bruker via et annet verktøy/system enn det som er angitt i 
virksomhetens rutine. Det kan også tenkes tilfeller der man har behov for å sende mer 
informasjon enn det som vanligvis er nødvendig.  

Dette er uheldig, men kan ut fra en nødrettsbetraktning av og til være nødvendig for å gi 
pasienten trygg og rask behandling. At helsepersonellets privattelefon og utradisjonelle tiltak 
benyttes i kritiske situasjoner kan forsvares i enkelttilfeller, men når dette går over i en 
systematisk praksis berører det virksomhetens systemansvar etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og § 3-2.5  

Man bør først og fremst benytte seg av telefonisk kontakt med pasient i et nødstilfelle, da 
kanaler som e-post, SMS og sosiale medier ikke har garantert leveranse.  

Eksempelvis kan det være nødvendig å gi rask informasjon om endringer i legemiddelbruk 
eller få tak i en pasient svært raskt av ulike grunner. Det vil da kunne være riktig å avvike fra 
rutiner for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Hvis det derimot er vanlig å bruke andre 
verktøy/system enn det som er angitt i virksomhetens rutine for å kommunisere med pasient, 
bør det gjenspeiles i rutinene når dette kan gjøres og ikke. Det bør også gjøres en vurdering 
om det kan gjennomføres tiltak for å forhindre at slike kreative metoder for 
pasientkommunikasjon er nødvendige. Dette er både av hensyn til personvernet, 
informasjonssikkerheten og pasientsikkerheten.  

 

 
5 Rundskriv om informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten.  

Eksempel:  
En lege ved Normland legesenter mottar en SMS fra en pasient på sin private 
mobiltelefon. Pasienten har funnet nummeret til legen via en nummeropplysningstjeneste, 
og oppgir mye sensitiv informasjon til legen vedrørende sin helsetilstand. Pasienten 
hadde vært på konsultasjon tidligere på dagen og ønsket å legge til noen opplysninger 
han hadde glemt å opplyse om.  

Hva skal legen gjøre med informasjonen og SMS-en? 

Legen er litt usikker på hvordan han skal forholde seg til SMS-en og innholdet som står i 
den. Informasjonen pasienten opplyser om virker utvilsomt relevant for den videre 
behandlingen. Det er ingenting som tilsier at det er en akuttsituasjon. Heldigvis har 
Normland Legesenter gode internrutiner for hvordan slike tilfeller skal håndteresRutinen 
inkluderer blant annet å slette SMS og alle andre steder meldingen kan være lagret 

Legen svarer pasienten at han må ringe legekontoret og bestille en ny legetime, slik at 
opplysningene kan følges opp på riktig måte. Deretter sletter han SMS-en lokalt på 
telefonen. I tillegg sørger legen for å slette backup av meldingen i skyen som er tilknyttet 
sin smarttelefon.  
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Be leverandør gjøre rede for hvordan dette 
skal gjøres i løsningen 

Gjennomføre DPIA Se kapittel 2.2.2 

Hvis mulig, ha med representant for bruker 
av løsningen i gjennomføringen 

Etablere brukerrutiner Se kapittel 2.7.  

Etabler databehandleravtale Benyttes det en tjeneste som leveres av en 
ekstern driftsleverandør skal det opprettes 
databehandleravtale mellom virksomheten 
og databehandler. Dette gjelder alle 
tjenester hvor det behandles helse- og 
personopplysninger. 

Se avtaleeksempel i Faktaark 10 – Bruk av 
databehandler (ekstern driftsleverandør) (på 
www.normen.no).  

Se også Vedlegg til Normen "Oversikt over 
Normens krav" med bl.a. følgende krav 
databehandler skal ivareta:  

- At løsningen oppfyller lovbestemte krav 
og kravene i Normen 

- Taushetsplikt for egne medarbeidere 
- Internkontroll, sikkerhetsrevisjoner og 

avviksbehandling 
- Ved terminering skal det foreligge en 

signert erklæring fra leverandøren om at 
alle data tilhørende virksomheten er 
tilbakelevert eller slettet til avtalt tid 

 

Etabler internkontrolltiltak Se kapittel 2.7.3 for eksempler på rutiner.  

For eksempler på rutiner og prosesser ved 
bruk av sosiale medier, se kapittel 3.2.  

 

 

3.3 Krav til leverandører 
Normen gjelder for enhver virksomhet som gjennom avtale med Norsk Helsenett har 
forpliktet seg til å følge den. Leverandører vil være forpliktet til å følge Normen dersom de 
har tilknytning til helsenettet, eller ved andre typer avtaler som databehandleravtale, 
tjeneste/driftsavtale, avtale om fjernsupport mm.  Leverandører skal tilrettelegge for at 
dataansvarlig som tar i bruk leverandørens produkter og tjenester, kan oppfylle lovbestemte 
krav og kravene i Normen.  

Hvilke av Normens krav som gjennom avtale gjelder for leverandører er avhengig av hva 
slags type leveranse det er snakk om, for eksempel:  
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Dersom løsningen behandler opplysninger som faller 
inn under dokumentasjonsplikten til helsepersonell, må 
ikke disse kunne endres eller slettes av den registrerte.  

Se også veileder om de registrertes rettigheter 
(kommer januar 2021.) 

5.4.4 Logging Minimumskravene til logging følger av Normens krav 
5.4.4.  

Dersom det behandles helse- og personopplysninger 
for andre formål enn ytelse av helsehjelp, for eksempel 
administrasjon av helsehjelp, skal kravene til logging 
fastsettes på bakgrunn av en risikovurdering.  

5.7 Leverandørforhold og 
avtaler 

Når leverandør utfører behandling av helse- og 
personopplysninger på vegne av dataansvarlig skal det 
inngås en databehandleravtale. Dersom leverandøren 
drifter løsninger for flere kunder skal den sørge for at 
det ikke opprettes registre som inneholder helse- og 
personopplysninger for flere kunder. Dette skal fremgå 
av databehandleravtalen.  

For leverandører av utstyr og/eller programvare som 
må ha adgang, til systemer som behandler helse- og 
personopplysninger, for vedlikehold, feilretting, 
oppdatering, ved hjelp av online tilkobling og/eller fysisk 
oppmøte skal det inngås en databehandleravtale. Det 
må sikres at det er inngått avtale som ivaretar 
taushetsplikten (enten ved inngåelse av 
databehandleravtale eller annen avtale). 

Drifter leverandør kun selve portalen/applikasjonen 
(grensesnittet mellom pasient/bruker og virksomhetens 
fagsystem) er det vesentlig å avtale at mellomlagringen 
må sikres og slettes i portalen etter at 
kommunikasjonen er gjennomført. Alternativt kan det 
benyttes PKI som sikrer kommunikasjonen mellom 
pasient/bruker og virksomhetens fagsystem.  

Mal for databehandleravtale med veileder finnes hos 
Direktoratet for e-helse. Utfylling av avtalen bør gjøres i 
samarbeid med dataansvarlig.  

Se også : 

- Faktaark 10 – bruk av databehandler 
- Faktaark 36 - Fjernaksess mellom leverandør og 

virksomhet 
5.8.1 Avvikshåndtering Leverandøren må ha rutiner for å oppdage, håndtere og 

melde brudd på personopplysningssikkerheten til 
dataansvarlig.  
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Detaljerte krav til håndtering og melding av avvik kan 
detaljeres i en databehandleravtale.  

 

 

4 Risikoscenarier 

4.1 Generelle scenarier 
Noen eksempler på scenarioer det kan være aktuelt å inkludere i en risikovurdering: 

1. Pasient ser kommunikasjon til eller fra en annen pasient ved sending til feil 
mottaker 

2. Brudd på taushetsplikten ved at informasjon sendes feil eller til flere enn tiltenkt.  
3. Brudd på taushetsplikten ved at for mye informasjon sendes til pasienten 
4. Andre enn pasienten har tilgang til utstyret som kommunikasjonen mottas til og 

får tilgang til pasientkommunikasjonen 
5. Pasientkommunikasjon skjer i virksomheten uten lovlig rettsgrunnlag fordi 

informasjonen i kommunikasjonen brukes til andre formål enn opprinnelig bestemt 
(formålsutglidning) 

6. Databehandleravtale er ikke opprettet med ekstern teknisk leverandør ved 
ekstern service på server og annet datautstyr som brukes i 
pasientkommunikasjon 

7. Pasient / brukers innsynsrett lar seg ikke oppfylle fordi virksomheten ikke har 
kontroll / oversikt over hvor kommunikasjon lagres 

8. Enheter som brukes til pasientkommunikasjon mistes, stjeles eller går tapt på 
annen måte 

9. Ansatt sender informasjon til pasient ukryptert via e-post 
10. Virksomheten har rutiner for kryptere dokumenter som inneholder 

helseopplysninger, men man glemmer å kryptere dokumentet og sender da epost 
uten kryptering. 

11. Ansatte har ikke fått opplæring i hvordan digital pasientkommunikasjon skal skje i 
henhold til prosedyrer i virksomheten 

12. Nettverk og PC/arbeidsstasjoner blir angrepet av datavirus  eller ondsinnet kode 
13. Stans i server med pasientkommunikasjon pga. tekniske problemer 
14. Manglende tilgangskontroll til enheter eller PC/programvare som brukes til digital 

pasientkommunikasjon (personell uten tjenstlig behov har tilgang) 
15. Oversikt over tildelte autorisasjoner for tilgang til systemer oppbevares mindre 

enn 5 år 
16. Ansatt som slutter blir ikke fjernet som bruker i system med tilgang til 

journalsystem/pasientkommunikasjon 
17. Ikke autorisert bruk og forsøk på uautorisert bruk registreres ikke som 

sikkerhetshendelser 
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18. Bygget hvor virksomheten holder til er utilgjengelig pga. brann, naturskade mv., 
og server med pasientkommunikasjon og sikkerhetskopier (backup) er midlertidig 
utilgjengelig eller går tapt (dersom fysisk lagring hos virksomheten) 

19. Feiltolkning av informasjon i kommunikasjonen 
20. Medarbeidere hos leverandøren får tilgang til helse- og personopplysninger. 
21. Leverandøren er plassert utenfor EU/EØS 
22. E-post: lytta på e-postlinja og "snapper opp" informasjonen i transitt.  
23. E-post: Lage noen tilgjengelighetsscenarier: sender epost som ikke blir lest. 

Epostadresser som ikke blir brukt mer, byttet epost adresser, pasienter bytter 
navn.  

24. Pasienten bytter telefonnummer eller sletter en app, har ikke på varsler. 
25. Manglende lesebekreftelse på meldinger.  
26. Overskuddsinformasjon slettes ikke, alt føres inn i journal uten at man tar stilling 

til om informasjonen er nødvendig.  
27. Meldinger blir ikke slettet i kommunikasjonsapper.  
28. Pasienten blir satt i en situasjon der man lagrer for mye informasjon uten at det er 

tiltenkt, eks i meldingsarkiv.  
29. Opplysninger blir liggende i meldingsarkiv/logg/historikk og blir ikke slettet.  
30. Meldinger blir lagret lokalt på enhetene til pasienten 
31. SMS kan være avslørende i seg selv, for eksempel en SMS fra kreftregisteret 

eller  "Du har fått ny time" fra Olafiaklinikken  
32. Kriminelle aktører utnytter en kjent funksjonalitet og sender SMS eller e-post med 

skadelig programvare til pasienten som utgir seg for å være fra 
helsevirksomheten.  

33. E-post/kommunikasjon blir utformet på en slik måte at pasienten tror meldingen er 
falsk og ignorerer den. (omvendt phishing).  

34. Pasient har ikke Bank-ID eller annen sikker personlig ID.  
35. Pasienten er i en sårbar gruppe og klarer ikke å innhente eller forstå 

informasjonen  
36. Digitale angrep mot tjenester eksponert mot internett medfører brudd på 

konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet 
 

4.2 Særskilte risikoer for sosiale medier 
- Passord/innloggingsdetaljer til sosiale medier kommer på avveie slik at 

uvedkommende utgir seg for å være virksomheten og publiserer innhold 
- Bruker på sosiale medier utgir seg for å være en annen i kontakt med helsetjenesten 

og får dermed nedtegnet informasjon i vedkommendes journal 
- Det publiseres bilder/informasjon om pasienter uten samtykke  
- Det publiseres bilder/informasjon om pårørende eller besøkende uten samtykke 
- Det publiseres bilder/informasjon om ansatte uten samtykke 
- Det publiseres innhold av andre enn helsepersonell på det sosiale mediet som 

inneholder sensitiv informasjon 
- Det publiseres bilder/informasjon av pasienter som bor på hemmelig adresse 
- Upassende innhold publisert av publikum blir ikke moderert eller slettet og blir 

liggende synlig for andre brukere 
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- Brukere i en sårbar situasjon tar kontakt med virksomheten når kontoen ikke er 
bemannet og publiserer sensitiv informasjon om seg selv.  

- Brukere tar screenshots av innhold som ikke skal være der og sprer dette 
- Helsepersonell kommuniserer med pasienter/pårørende i chatfunksjon og utleverer 

helseopplysninger om pasient/bruker i kommunikasjon på sosiale medier 
- Publikum får generert målrettet reklame med misvisende innhold.  
- Brukervilkår og tjenestevilkår endres uten at virksomheten får varsel om det 
- Innhold blir sensurert eller slettet av tjenesteleverandøren, slik at integriteten i 

informasjonen blir påvirket 
- Innhold blir slettet fra brukerkontoen, men slettes ikke av leverandøren sine servere 
- Manglende retningslinjer for dokumentasjon medfører avvik mellom det pasienten 

skriver og det som blir nedtegnet. 
- Lukkende grupper for ruspasienter brukes til andre formål 
- Lukkede grupper blir ikke konfigurert på riktig måte, slik at medlemmene i gruppene 

er synlige for alle 
- Lukkede grupper gis navn som avslører en pasientgruppe 
- Lukkede grupper kan være synlige via søkemotorer 
- Nettroll kan publisere skadelig, feilaktig eller plagsomt innhold 

 

 

5 Vedlegg 

5.1 Eksempler på innhold i elektronisk 
pasientkommunikasjon 

Dette vedlegget inneholder eksempler på formuleringer av innhold i SMS og e-post, men kan 
også benyttes ved bruk av andre kommunikasjonsverktøy. Virksomheten som benytter 
løsningen er ansvarlig for og skal påse at krav til informasjonssikkerhet ivaretas. 
Formuleringene kan benyttes i andre kanaler enn SMS og e-post der de passer. 

Den samlede informasjonen i kommunikasjonen må vurderes ut fra om innholdet totalt sett 
kan medføre brudd på taushetsplikten. 

5.1.1 Eksempler på innhold i SMS: 
Eksempler på informasjon som kan sendes som SMS 

- Navn, helst kun fornavn 
- Fødselsdato, kun dato, måned og år 
- Bestilling av time 
- Bekreftelse på timeavtale (”..minner om timeavtale hos oss tir. 5. jan kl. 1430. Mvh.  

<Normbakken Legesenter>”) 
- Aksept av timeavtale (svar tilbake til avsender at avtalen er OK – Ja/Nei) 



Veileder i digital pasientkommunikasjon  

[Rapportnummer]  31 

 

- Endring av timeavtale (Time 5. jan kl 1200 utgår. Du er satt opp med ny time 18. januar kl 
1700. Bekreft om foreslått tidspunkt passer – Ja/Nei) 

- Forespørsel om blodgiving 
- Aksept av blodgiving (Ja/Nei) 
- Bekreftelse på at en resept er klar til henting (”Resepten din er ferdig og klar for henting”) 
- Engangspassord for pålogging til kommunikasjonsløsninger som inneholder 

helseopplysninger 
- Varsling om nye meldinger i andre systemer 
- Annet som er relatert til praktiske forhold vedr. kontakten mellom helsetjenestetilbyder og 

pasienten/brukeren, og som ikke inneholder sensitive personopplysninger (”...vi har flyttet 
til...”) 

- Hvis det ikke kan eller skal sendes svar på SMS skal det opplyses om det i meldingen 
som sendes til pasienten/brukeren, f. eks kan meldingen utvides med: ”Du kan ikke 
sende svar på denne SMS” 
 

Hver enkelt virksomhet må vurdere om navn på avdelinger eller oppmøtesteder som er tenkt 
brukt i SMS-varsel er av en slik karakter at det kan avledes opplysninger om diagnose eller 
helseforhold. For eksempel skal ikke avdelingsnavn som ”... psykiatrisk poliklinikk...”, 
”...gynekologisk avdeling...” benyttes. 

 

Eksempler på informasjon som ikke kan sendes som SMS 

- Helseopplysninger. Dette gjelder for eksempel diagnose i form av kode eller tekst som 
viser pasienten/brukerens helsetilstand. 

- Reseptinformasjon. Dette gjelder for eksempel innhold i eller forordning av legemiddel 
- Avdelingsnavn (som kan knyttes til diagnose eller helseforhold. Unngå for eksempel 

”...psykiatrisk poliklinikk...”, ”...gynekologisk avdeling...”) 
 

 
Eksempler på informasjon som ikke bør sendes som SMS 

- Fødselsnummer (11 siffer)6 
- Telefonnummer til avsender (slik at det ikke er mulig å identifisere avsender/avdeling 

med navn som kan angi helseforhold eller diagnose). 
 

5.1.2 Eksempler på innhold i epost 
Virksomheten skal etablere tiltak som sikrer at helse- og personopplysninger ikke sendes 
eller tilgjengeliggjøre ved hjelp av ukryptert/usikker e-post. Dette betyr at det må etableres 

 
6 Ifølge Datatilsynet kan fødselsnummer kan i enkelte tilfeller kommuniseres over SMS, fordi denne 
kommunikasjonsformen har en viss informasjonssikkerhet. For mer informasjon se:  
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/fodselsnummer/ 
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rutiner for kryptering av e-post dersom det skal sendes helseopplysninger eller annen 
sensitiv informasjon.  

Dersom ukrypterte kanaler brukes for å kommunisere med pasient, må virksomheten: 

- Ha rutiner som sikrer at e-poster ikke inneholder identifiserbare helseopplysninger 

– Etablere logging for å kontrollere at rutiner ikke brytes 

– i alle tilfeller, vurdere om den samlede informasjonen kan medføre brudd på 
taushetsplikten. Se også kapittel 2.3.2 om taushetsplikt.  

 

Eksempler på informasjon som kan sendes i ordinær e-post: 

- Navn, helst kun fornavn 
- Fødselsdato, kun dato, måned og år 
- Bestilling av time 
- Bekreftelse på timeavtale (”..minner om timeavtale hos oss tir. 5. jan kl 1430. mvh 

<navn>”) 
- Aksept av timeavtale (svar tilbake til avsender at avtalen er OK – Ja/Nei) 
- Endring av timeavtale (Time 5. jan kl 1200 utgår. Du er satt opp med ny time 18. januar kl 

1700. Bekreft om foreslått tidspunkt passer – Ja/Nei) 
- Forespørsel om blodgiving 
- Aksept av blodgiving (Ja/Nei) 
- Bekreftelse på at en resept er klar til henting (”Resepten din er ferdig og klar for henting”) 
- Varsling om nye meldinger i andre systemer 
- Annet som er relatert til praktiske forhold vedr. kontakten mellom helsetjenestetilbyder og 

pasienten/brukeren, og som ikke inneholder sensitive personopplysninger (”...vi har flyttet 
til...”) 

- Hvis det ikke kan eller skal sendes svar på e-post, skal det opplyses om det i e-posten 
som sendes til pasienten/brukeren, f.eks kan meldingen utvides med: "Du kan ikke sende 
svar på denne e-posten". 

 

Eksempler på informasjon som ikke kan sendes i ordinær e-post: 

- Fødselsnummer (11 siffer) 
- Helseopplysninger. For eksempel diagnose i form av kode eller tekst som viser 

pasienten/brukerens helsetilstand 
- Reseptinformasjon. For eksempel innhold i eller forordning av legemiddel 
- Avdelingsnavn (som kan knyttes til diagnose eller helseforhold. Unngå for eksempel 

”...psykiatrisk poliklinikk...”, ”...gynekologisk avdeling...”) 
 

Eksempler på informasjon som ikke bør sendes i e-post 
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- Telefonnummer til avsender (slik at det ikke er mulig å identifisere avsender/avdeling 
med navn, som kan angi helseforhold eller diagnose) 
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1  Innledning 

 Bakgrunn 
Video, lyd og bilde brukes i stadig økende grad i helse- og omsorgssektoren.  

Det kan være aktuelt i en rekke sammenhenger, blant annet i forbindelse med 
pasientbehandling, dokumentasjon, opplæring, undervisning, veiledning, kvalitetssikring og 
forskning. 

Bruken av video, lyd og bilde bidrar til forbedret diagnostikk, effektiv samhandling mellom 
involvert personell og at beste praksis, både med tanke på kliniske prosedyrer og i 
opplæringssammenheng, blir dokumentert. Resultatet blir økt pasientsikkerhet og bedre 
kvalitet på tjenestene.  

Personopplysningsloven sier at alle opplysninger som (direkte eller indirekte) identifiserer en 
person er personopplysninger. Det innebærer at ved bruk av video, lyd og bilde hvor den 
enkelte kan gjenkjennes, skal disse mediene håndteres i samsvar med reglene for 
behandling av personopplysninger. Dette inkluderer blant annet bilder, lydopptak, 
videoopptak, stillbilder fra video, timebestillingen tilknyttet videoen, nettadressen dersom 
denne er til et privat videorom og adressen inneholder personopplysninger, logger, osv. 
Helseregisterloven, helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven har særlige 
regler for behandling av helseopplysninger. Når det gjelder bruk av helseopplysninger i 
forskningssammenheng, finnes det egne regler i helseforskningsloven.  

Bruk av video, lyd og bilde vil kunne frembringe mer informasjon om den enkelte enn hva 
som er mulig ved muntlig eller skriftlig kommunikasjon, da det gir et rikere bilde. Avhengig av 
type situasjon og hvilken informasjon som deles kan slik informasjon også kunne oppleves 
mer belastende. Det vil også kunne være mer arbeidskrevende for virksomheten å benytte 
video, lyd og bilde, ettersom det krever særskilte systemer, rutiner og kompetanse. Dette vil 
være tema for store deler av veilederen. 

Personvernet skal ivaretas for alle grupper i helse- og omsorgssektoren, blant annet 
pasienten selv, ansatte og pårørende. Det er derfor viktig å være bevisst på utfordringer 
knyttet til personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av video, lyd og bilde. 

 Om veilederen 
Veilederen skal bidra til at bruk av video, lyd og bilde skjer i samsvar med gjeldende krav til 
personvern og informasjonssikkerhet. Veilederen skal også være et praktisk hjelpemiddel når 
virksomhetene benytter video, lyd og bilde. 

Veilederen omtaler grunnregler og hovedprinsipper for bruk av video, lyd og bilde. Disse 
retter seg mot alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren som skal ta dem i bruk. 
Helselovgivningens alminnelige regler for behandling av helse- og personopplysninger 
gjelder også ved bruk av video, lyd og bilde. I tillegg kommer særlige personvernutfordringer 
knyttet til bruk av video, lyd og bilde. 

Veilederen har søkelys på bruk av video, lyd og bilde i forbindelse med  
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• ytelse av helsehjelp 
• veiledning og opplæring 
• kvalitetssikring  

Kapittel 2 inneholder sentrale krav i Normen for bruk av video, lyd og bilde. Disse gjelder for 
alle de tre ovennevnte temaene og vil være relevante for alle disse fagområdene. Det 
samme gjelder kapittel 3 om risiko. Kapittel 4, 5 og 6 tar for seg den særlige risikoen for den 
enkelte kategori.  

Bruk av video vil fremheves gjennom veilederen, da det er det som representerer høyest 
risiko for de registrerte. Imidlertid gjelder de generelle vurderingene i veilederen, samt 
kravene til personvern og sikkerhet, også for bruk av både lyd og bilde. Kapittel 3.1 
behandler risiko ved bruk av lyd og bilde spesielt. 

1.2.1 Avgrensninger 
Veilederen gir praktiske råd om konkrete problemstillinger innenfor de ulike feltene, men ikke 
svar på alle spørsmål som kan dukke opp i praksis.  

Når anbefalingene i veilederen tas i bruk i virksomheten, må de tilpasses med utgangspunkt i 
virksomhetens konkrete behov og oppgaver, så lenge personvern- og 
informasjonssikkerhetsreglene etterleves.   

Veilederen omhandler personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av video, lyd og bilde 
av pasienter, brukere og andre som direkte eller indirekte kan identifiseres. Hvis et individ 
ikke kan identifiseres gjennom bruken av video, lyd og/eller bilde, er de uten 
personopplysninger. Bruken i seg selv vil dermed ikke omfattes av personvernreglene. Filen 
vil imidlertid være omfattet av regelverket dersom det lagres sammen med 
personopplysninger om den enkelte, f.eks. i behandlingsrettede helseregistre. 

Veilederen er avgrenset til å gi anbefalinger om informasjonssikkerhet og personvern ved 
bruk av video, lyd og bilde. Generelle krav til informasjonssikkerhet, for eksempel i tilknytning 
til intern organisering og etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet, er ikke 
behandlet her. For krav og veiledning om dette, se Normen og annet veiledningsmateriell.  

Videre vil det ikke beskrives i denne veilederen hvorvidt ulike typer bruk av video, lyd og 
bilde er hensiktsmessig for spesifikke grupper av pasienter/brukere eller i en spesifikk 
behandlingssituasjon. Dette anses å falle innunder hva som utgjør forsvarlig helsehjelp, og 
må vurderes av helsepersonell i hvert enkelt tilfelle.  

Portaler og andre løsninger der man kan kommunisere ved bruk av tekstmeldinger og 
lignende behandles ikke i denne veilederen. Dette er omtalt i veileder i digital 
pasientkommunikasjon for helse- og omsorgssektoren. 

Veilederen omhandler ikke bruksområder som allmenn videoovervåkning, bruk av 
sikkerhetskameraer eller bruk av varslings- og lokaliseringshjelpemidler.  

Tema for veilederen er bruk av video, lyd og bilde som er initiert av helse- og 
omsorgstjenesten, og ikke pasienter/brukeres opptak som gjøres i møte med helsetjenesten. 
Se åpenhetsutvalgets NOU "Åpenhet i grenseland – Bilder, film og lydopptak i helse- og 
omsorgstjenesten, barneverket, skolen og barnehagen" for mer om disse problemstillingene. 

Veilederen er ikke knyttet opp mot spesifikke leverandører eller produkter. 
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1.2.2 Forskning 
Bruk av video, lyd og bilde er blitt etablerte metoder i forskning der samtaler og samspill 
mellom mennesker studeres. Dette er også tilfelle der samtalene dreier seg om sensitive 
personopplysninger, som f. eks opplysninger om helse. Den forrige versjonen av denne 
veilederen hadde et eget kapittel om forskning og bruk av video. Normen publiserer en ny 
veileder om forskning i 2021 og spesifikke problemstillinger knyttet til forskning vil bli 
behandlet der. 

Det vil imidlertid være aktuelt å benytte de generelle delene av denne veilederen i 
forskningsprosjekter, da mange av de samme grunnreglene for bruk av video, lyd og bilde vil 
være gjeldende også innen forskning. Dette gjelder særlig elementer som skal inngå i en 
risikovurdering, samt organisatoriske og tekniske krav til informasjonssikkerhet. 

Det er sentralt å ha klart for seg hva som er behandlingsgrunnlaget for helse- og 
personopplysningene. Hovedregelen ved medisinsk og helsefaglig forskning er at dette skal 
baseres på samtykke. Dette stiller høye krav til informasjonen til de registrerte, slik at de 
forstår hva de samtykker til og hvordan de kan få oppfylt sine personvernrettigheter. 

Når formålet er oppfylt, og eventuelle opptak ikke lengre er nødvendige for den videre 
forskningen, skal disse slettes eller anonymiseres slik at de ikke lengre inneholder 
identifiserende opplysninger. 

 Om Normen 
Denne veilederen er et støttedokument under Norm for informasjonssikkerhet og personvern 
i helse- og omsorgssektoren (Normen) som forvaltes av Styringsgruppen for Normen. 
Veilederen forvaltes etter Normens forvaltningsmodell. 

Normen skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern i den enkelte 
virksomhet og i sektoren generelt. I tillegg skal Normen bidra til å etablere mekanismer og 
regler som sikrer at kommuner og samarbeidende virksomheter i helse- og omsorgssektoren 
kan ha gjensidig tillit til at behandling av helse- og personopplysninger gjennomføres på et 
forsvarlig sikkerhetsnivå.  

For en komplett oversikt over Normens krav og andre nyttige dokumenter, se mer via denne 
lenken: https://ehelse.no/normen/oversikt-over-normens-krav-og-mapping-mellom-iso-
ognormen  

En til enhver tid oppdatert versjon av veilederen finnes på www.normen.no. Dersom du har 
spørsmål knytte til veilederen kan du sende spørsmål og kommentarer til: 
sikkerhetsnormen@ehelse.no 
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nødvendig med et eget samtykke for behandling av personopplysninger når 
videokonsultasjon brukes til å yte helsehjelp. 

Les mer om krav til behandlingsgrunnlag se Normens kapittel 4.1. og faktaark om formål og 
behandlingsgrunnlag. For mer om samtykke til helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven 
med kommentarers kapittel 4, og om samtykke i henhold til personopplysningsloven på 
Datatilsynets nettsider. 

 Dokumentasjonsplikt 
Den som yter helsehjelp plikter å nedtegne opplysninger som anses som relevante og 
nødvendige for helsehjelpen til den enkelte pasient/ bruker. Dette innebærer at video, lyd og 
bilde som er tatt i forbindelse med ytelse av helsehjelp skal inngå i journalen om de anses 
som relevante og nødvendige. Pasienten/brukeren kan ikke motsette seg dette. Dersom 
opptak av video, lyd og bilde ikke anses som relevant og nødvendig for helsehjelpen mv. 
skal det slettes. Helsepersonellet vil da ikke ha hjemmel for å oppbevare disse 
opplysningene.  

Video, lyd og bilde kan inngå i journalen i sin opprinnelige form, for eksempel et røntgenbilde 
eller et videoopptak. Hvordan journalføringen rent praktisk skal skje (skanning av bilder, 
lagring av videofiler mv.), varierer fra fagsystem til fagsystem. Uredigert råmateriale fra 
video-, lyd- og bildeopptak inneholder ofte store mengder materiale som ikke er nødvendig 
og relevant som dokumentasjon. Materialet bør derfor kunne redigeres. Den del av opptaket 
som etter redigering ikke skal inngå i journal, må slettes.  

Den journalføringspliktige kan også nedtegne den relevante og nødvendige informasjonen 
som utledes fra opptak eller overføringer av video og lyd samt bilder. Arbeidsdokumenter, 
pasientens egendokumentasjon, røntgenbilder, video- og lydopptak mv. er å anse som del 
av journalen inntil nødvendig informasjon er nedtegnet på forsvarlig måte. Det vil altså være 
hjemmel for å mellomlagre video, lyd og bilde. Dersom hele opptak anses som relevant og 
nødvendig kan det inngå i journalen i sin helhet.  

Dokumentasjonsplikten gjelder på lik linje ved videokonsultasjoner som ved fysiske 
konsultasjoner ansikt-til-ansikt, og relevant og nødvendig informasjon som fremkommer i en 
videokonsultasjon skal journalføres etter samme føringer gitt i helselovgivningen. Typiske 
videokonsultasjoner gjennomføres som en direkteoverføring, i likhet med en fysisk 
konsultasjon eller telefonsamtale. Mer om dokumentasjonsplikten finner du i 
helsepersonelloven med kommentarer på Helsedirektoratets nettsider. 

 De registrertes rettigheter 
Det følgende inneholder noen sentrale betraktninger om hvordan virksomheter kan oppfylle 
de registrertes rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger i video, lyd og 
bilde. Oversikten er imidlertid ikke uttømmende. Øvrig informasjon om de registrertes 
personvernrettigheter utover det som dekker video, lyd og bilde spesielt, finner du i Veileder 
om de registrertes rettigheter. Informasjon om pasientrettigheter generelt finner du i pasient- 
og brukerrettighetsloven med kommentarer på Helsedirektoratets nettsider.  

2.3.1 Innsyn 
Retten til innsyn i egne personopplysninger betyr at du kan spørre en virksomhet om 
hvordan opplysningene om deg behandles og du kan be om å få vite hvilke opplysninger de 
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har lagret. Dette gjelder ikke bare skriftlig informasjon, innsynsretten vil også gjelde for helse- 
og personopplysninger som er lagret i form av video, lyd eller bilde. 

2.3.2 Informasjon 
Virksomhetene har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte, også når det 
gjelder behandling gjennom video, lyd og bilde. Dette innebærer at virksomheten må gi kort 
og forståelig informasjon om hvordan de behandler personopplysningene. Det er også krav 
til hvordan de kommuniserer med enkeltpersoner. 

Ettersom bruk av video, lyd og bilde kan gi særskilt rike bilder av en pasient/bruker og 
eventuelle situasjoner denne befinner seg i, kan det potensielt oppleves inngripende. Det er 
derfor særlig viktig at den registrerte er klar over hvordan helse- og personopplysningene 
behandles, og hvilken risiko det eventuelt kan medføre.  

Et relevant eksempel på et tilfelle som krever mer informasjon er situasjoner som bryter med 
det man rimelig kan forvente er pasient/brukers forventning. Den etablerte forventningen er 
at for eksempel videokonsultasjoner, i likhet med en fysisk konsultasjon hos din fastlege, 
innebærer en direkte forbindelse uten opptak. Dersom en situasjon bryter med denne 
forventningen vil dette kreve økt informasjon (og virksomheten må sørge for gyldig 
behandlingsgrunnlag for opptaket). 

2.3.3 Rett til medvirkning og rett til informasjon (pasient- og 
brukerrettighet) 

Rett til medvirkning og informasjon er grunnleggende pasient- og brukerrettigheter.  

Pasient eller bruker som mottar helse- og omsorgstjenester har rett til å medvirke ved 
gjennomføringen. Man har rett til å medvirke ved valg av tilgjengelige og forsvarlige 
tjenestemetoder og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Dette innebærer imidlertid ikke 
at pasienten eller brukeren gis rett til å velge hvilken metode som skal benyttes dersom 
helsepersonellet mener en annen metode er bedre egnet eller mer forsvarlig. Her kan man 
tenke seg at pasient/ bruker i noen tilfeller vil kunne velge, eventuelt velge bort, at video, lyd 
og bilde benyttes. Det kan for eksempel være noen pasienter/ brukere som opplever det 
utrygt å bruke video. Det vil da være en del av den helsefaglige vurderingen som 
behandlende helsepersonell må gjennomføre, å vurdere hvorvidt det er bruk av video som er 
forsvarlig helsehjelp i dette tilfellet. 

Retten til å medvirke øker kravene til informasjon fra det behandlende helsepersonellet, fordi 
informasjon er en nødvendig forutsetning for både å kunne utøve medvirkningsretten og for å 
kunne gi gyldig samtykke til helsehjelp. Enkle og forståelige forklaringer av formål, 
behandling og potensielle konsekvenser av bruk av video, lyd og bilde i helse- og 
omsorgstjenesten er sentralt for å kunne oppfylle pasient- og brukerrettigheter så vel som 
personvernrettighetene. Opplevd risiko fra pasient- og brukersiden vil kunne reduseres ved 
at helsepersonell bidrar med tilstrekkelig og tilpasset informasjon om hvordan video benyttes. 

2.3.4 Personvern for ansatte 
Personvernet til de ansatte kan utfordres gjennom bruken av video, lyd og bilde i helse- og 
omsorgssektoren. Ansatte i helse- og omsorgssektoren har rett på et arbeidsliv som ikke 
krenker deres personlige integritet eller rett til privatliv. Arbeidsmiljøloven pålegger 
arbeidsgivere å sørge for at de ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø. Åpenhetsutvalget 
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vurderte i 2019 hva som ligger i retten til forsvarlig arbeidsmiljø, og hvor langt dette hensynet 
kan begrunne begrensninger i annen aktivitet i helse og omsorg. Utvalget fokuserte 
hovedsakelig på bruk av video, lyd og bilde som er initiert av brukere og pasienter. 

Åpenhetsutvalget beskriver blant annet at ved bruk av video, lyd og bilde plikter arbeidsgiver 
å legge til rette for at bruken skal utgjøre en minst mulig belastning for de ansatte i deres 
arbeidshverdag. Det innebærer at arbeidsgiver må iverksette ulike former for tiltak på 
arbeidsplassen for å sikre at de ansatte i mest mulig grad er komfortable med bruken av 
video, lyd og bilde.  

Som et minimum vil dette si at virksomhetene må etablere rutiner for å håndtere det 
personalmessige rundt de ansattes personvern og bruk av video, lyd og bilde i tjenesten. Det 
må være en del av virksomhetens styringssystem/internkontroll, og inkluderes i 
personalhåndbok eller lignende, samt at de ansatte må settes i stand til å ivareta sine 
personvernrettigheter. De ansatte må kunne forvente at denne typen problemstillinger 
inkluderes i diskusjoner i arbeidsmiljøutvalg og lignende også i helse- og omsorgssektoren. 
Et eksempel på denne typen avklaringer som bør beskrives tydelig i personalhåndbok er at 
eventuelle opptak av behandlingssituasjoner ikke skal brukes til personalformål uten at dette 
er et definert formål med opptaket. Det vil si at opptak av en terapisituasjon ikke fritt skal 
kunne benyttes av ledelsen for å evaluere medarbeider og dennes måloppnåelse. 

Andre tiltak som anbefales:  

• Arbeidsgiver går i dialog med de ansatte eller innhenter informasjon på annet vis, for 
eksempel gjennom undersøkelser, for å avdekke de ansattes behov 

• Opplæring til ansatte om rettslige grenser, gode praktiske løsninger og samtaletrening 
• Informasjon til pasienter/ brukere om å vise hensyn og at de må be om samtykke før 

deling og publisering 
Les mer om disse vurderingene i Åpenhetsutvalgets NOU Åpenhet i grenseland på 
regjeringens nettsider. Mer om bruk av sosiale medier i helse- og omsorgssektoren finnes i 
Veileder om digital pasientkommunikasjon. 

 Taushetsplikten 
Personell som behandler helse- og personopplysninger i helse- og omsorgssektoren vil være 
underlagt regler om taushetsplikt. Dette bidrar til at den registrerte kan være trygg på at 
informasjonen ikke blir gitt videre til uvedkommende. Taushetsplikten gjelder også for 
personopplysninger som fremkommer av video, lyd og bilde. 

Virksomheten skal legge til rette for at alle medarbeidere til enhver tid er bevisst 
taushetspliktens innhold og omfang. Virksomheten skal sørge for praktiske løsninger, 
inkludert teknologiske, som gjør at taushetsplikten kan etterleves av medarbeiderne. Dette 
innebærer blant annet rutiner for å sikre identiteten til den enkelte som deltar i en 
videokonsultasjon, og det å benytte videoløsninger med tilstrekkelig kryptering av 
informasjonen. Denne typen tiltak beskrives i mer detaljer i tabellene med beskrivelser av 
Normens krav. 

Les mer om taushetsplikten generelt på temasidene for taushetsplikt og opplysningsplikt på 
Helsedirektoratets nettsider. 
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3 Risiko og 
personvernkonsekvenser  

All behandling av helse- og personopplysninger skal risikovurderes. Det er risikovurderingen 
som ligger til grunn for alle de videre vurderingene og beslutningene; blant annet om man vil 
ta i bruk en løsning, hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå, hvilke tiltak som 
skal iverksettes, teknisk oppsett av teknologien, hvordan teknologien ivaretar personvernet 
og informasjonssikkerheten osv.  

Alle løsninger som behandler helse- og personopplysninger gjennom video, lyd og bilde skal 
ha egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å hindre brudd på sikkerheten. 
Brudd defineres som utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av 
eller tilgang til personopplysninger. Valg av egnede sikkerhetstiltak skal gjøres på bakgrunn 
av omfang og kategorier av opplysningene, pasientsikkerhet, aktuelt risikobilde mv. Tiltakene 
skal velges basert på risikovurderinger, og være forholdsmessige ut fra identifisert risiko.  

Det er hensiktsmessig å benytte virksomhetens egen mal for risikovurdering, slik at man har 
mulighet til å aggregere opp ulike typer risiko for virksomhetens ledelse. Se ellers Normens 
Faktaark 07. Risikovurdering for mal. 

Ved behandling av helse- og personopplysninger vil det også være krav om å vurdere 
potensielle personvernkonsekvenser den gitte behandlingen kan få. Implementering av nye 
videoløsninger, eller bruk av videoløsninger på en ny måte, er et typisk eksempel på en 
behandling som bør gjennomgå en vurdering av personvernkonsekvenser (ofte kalt DPIA). 

En vurdering av personvernkonsekvenser (ofte kalt DPIA) er en prosess som skal beskrive 
behandlingen av personopplysninger, og vurdere om den er nødvendig og proporsjonal. Det 
vil si at virksomheten skal vurdere om de må behandle personopplysninger for å oppfylle et 
gitt formål, om de benytter flere personopplysninger enn det de strengt tatt trenger, og om 
det inngrepet i den enkeltes personvern står i forhold til formålet. Den skal også bidra til å 
håndtere de risikoene behandlingen medfører for enkeltpersoners rettigheter og friheter ved 
å vurdere dem og komme frem til risikoreduserende tiltak. En DPIA vil ofte bygge på de 
vurderingene som er gjort i en risikovurdering av informasjonssikkerheten. 

Det finnes mange gode maler for DPIA, f.eks. mal fra Direktoratet for e-helse og mal fra 
KINS/Bærum kommune. 

I arbeidet med både risikovurderinger og vurderinger av personvernkonsekvenser er det 
viktig å ha med ulike typer kompetanse: helsepersonell, juridisk, personvern, 
informasjonssikkerhet, drift, anskaffelse mm. Særlig ved vurderinger knyttet til ny bruk av 
teknologi krever at man har tilstrekkelig forståelse for hvordan løsningen fungerer i praksis. 

Noen eksempler på scenarioer det kan være aktuelt å risikovurdere: 

1. Bruk av video, lyd og bilde skjer i virksomheten uten lovlig rettsgrunnlag fordi 
opptak brukes til andre formål enn opprinnelig bestemt (formålsutglidning) 

2. Leverandør behandler personopplysninger uten at det er inngått 
databehandleravtale 
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3. Video-, lyd- og bildeopptak lar seg ikke slette som fastsatt fordi virksomheten ikke 
har kontroll / oversikt over lagringsmedier 

4. Pasient / brukers innsynsrett lar seg ikke oppfylle fordi virksomheten ikke har 
kontroll / oversikt over lagringsmedier 

5. Pasient / bruker ser video, lyd og bilde om en annen pasient på PC/visningsutstyr 
(som er plassert slik at innsyn er mulig) 

6. Pasient / bruker ser video-, lyd- og bildeopptak om en annen pasient fordi opptak 
av flere pasienter er lagret på samme lagringsenhet 

7. Video-, lyd- og bildefiler redigeres / endres uten autorisering og/ eller logging 
8. Video-, lyd- og bildefiler blir låst og / eller utilgjengelig pga. teknisk feil 
9. Utstyr med video-, lyd- og bildeopptak (bærbar pc, kamera og minnekort, andre 

lagringsmedier) mistes, stjeles eller går tapt på annen måte 
10. Besøkende (pasient eller andre)  tar med seg lagringsenhet med video-, lyd- og 

bildeopptak 
11. Lagringsenhet med video-, lyd- og bildeopptak blir ikke slettet forsvarlig før 

avhending.  
12. Utstyr med video-, lyd- og bildeopptak brukes privat av virksomhetens ansatte 
13. Ansatt sender ukryptert video-, lyd- og bildeopptak via e-post 
14. Video-, lyd- og bildeopptak av pasienter og brukere lagres i usikre skybaserte 

tjenester som f.eks. dropboks eller filarkiv på internett 
15. Ansatte har ikke fått opplæring i hvordan bruk av video, lyd og bilde skal skje i 

henhold til prosedyrer i virksomheten 
16. Nettverk og PC/arbeidsstasjoner  for bruk av video, lyd og bilde blir angrepet av 

datavirus  eller ondsinnet kode 
17. Stans i server med video-, lyd- og bildeopptak pga. tekniske problemer 
18. Manglende tilgangskontroll til utstyr eller lagringsområde med video-, lyd- og 

bildeopptak (personell uten tjenstlig behov har tilgang) 
19. Oversikt over tildelte autorisasjoner for tilgang til video, lyd og bilde oppbevares 

mindre enn 5 år 
20. Ansatt som slutter blir ikke fjernet som bruker i system med tilgang til video, lyd og 

bilde 
21. Ikke autorisert bruk og forsøk på uautorisert bruk registreres ikke som 

sikkerhetshendelser 
22. Bygget hvor virksomheten holder til er utilgjengelig pga. brann, naturskade mv., 

og server med video-, lyd- og bildeopptak og sikkerhetskopier (backup) er 
midlertidig utilgjengelig eller går tapt (dersom fysisk lagring hos virksomheten) 

Listen med eksempler er ikke uttømmende og må sees på som et utgangspunkt for 
virksomhetens risikovurderinger. 

 Særlig om risiko ved bruk av lyd og bilde 
Risikoen som beskrives for bruk av video vil være gjeldende også for bruk av kun lyd og/eller 
kun bilde. Det er imidlertid noen temaer som bør fremheves særlig for disse mediene. 

Lyd benyttes i stor grad blant annet ved føring av direktetekst inn i behandlingsrettede 
helseregistre, gjennom talegjenkjenningsapparater som transkriberer helsepersonellets tale. 
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Dette kan være en risiko for den delen av informasjonssikkerheten som kalles integritet. 
Virksomheten kan risikere at opplysningene som havner i registeret ikke stemmer med det 
helsepersonellet har forsøkt å lese inn. 

Velferdsteknologiske hjelpemidler øker stadig i utbredelse, og flere av disse benytter 
lydovervåkning for å hjelpe pasienter/ brukere både på institusjon og i hjemmet. Dette kan 
også føre til utfordringer for privatlivet, da pasienter/ brukeres lyd kan monitoreres til enhver 
tid. For mer om velferdsteknologi, se Normens velferdsteknologiveileder. 

Helsetjenesten opplever i stadig større grad å motta henvendelser knyttet til innsyn i og/eller 
utlevering av lydlogger. Dette kan være for eksempel fra pasienter/pårørende som søker 
større forståelse av hva som skjedde i en akuttsituasjon, eller fra pasienter som skal delta i 
TV-produksjoner eller podkaster og ønsker et rikere kildetilfang i denne forbindelse. Dette 
introduserer blant annet risiko for personvernet til helsepersonell som er omfattet av en slik 
lydlogg, og eventuelle tredjeparter som deltar og/eller omtales. Dette vil særlig gjelde ved 
videre bruk og publisering, og det er sentralt at de(n) registrerte får tilstrekkelig informasjon 
som er egnet til å skape en forståelse for eventuelle (personvern)konsekvenser slik 
publisering kan innebære. 

Akuttmedisinforskriften fastslår at AMK- og legevaktsentralers lydopptak er å anse som en 
del av pasientens journal, og skal behandles deretter. Det skal derfor gis innsyn i lydfiler som 
i andre deler av en pasients journal. Lydopptak gir imidlertid ikke nødvendigvis et fullstendig 
bilde av hendelsesforløpet, og innsyn bør ifølge forskriften som hovedregel gis i form av 
adgang til å lytte til lydopptaket sammen med helsepersonell for å supplere lydopptaket, 
eksempelvis for å forklare ord og uttrykk som er benyttet eller for å gi annen utfyllende og 
relevant informasjon. Innsyn kan også gis som utskrift av lydopptaket.  

Det har imidlertid vært diskutert hvorvidt man plikter å utgi en kopi av lydlogger, dersom det 
er ønsket av en av partene på opptaket. Det skal tas utgangspunkt i forsvarlig 
saksbehandling, samtidig som Helse- og omsorgsdepartementet har pekt på at særlig 
lydlogger fra AMK-sentral er av en annen karakter enn alminnelige saksdokumenter. 
Dialogen kan blant annet være preget av akutte og vanskelige situasjoner, med flere 
involverte aktører. Det må med andre ord vurderes i det enkelte tilfelle hvorvidt en lydlogg 
kan utleveres, både med tanke på den registrertes rettigheter og personvernet til eventuelle 
andre som deltar og/eller omtales i selve loggen. Mer om dette finnes i blant annet i 
tolkningsuttalelse til offentleglova fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

Bilder kan brukes i mange sammenhenger i helse- og omsorgssektoren, og det vil derfor 
også være tilfeller der man for eksempel sender bilder gjennom portaler for 
pasientkommunikasjon. Mer om digital pasientkommunikasjon finnes i egen veileder.  

Ved bruk av bilder er det høyere risiko for brudd på konfidensialiteten. Det er lett å be om, 
sende, videresende, og feilsende et bilde enn større produkter som video. Å ta et bilde er 
umiddelbart, og det samme gjelder delingen av det. Dette øker risiko for menneskelig feil, og 
at helse- og personopplysninger kommer på avveier. Dette krever gode rutiner og 
kompetanse for helsepersonell som skal behandle bilder innenfor personvernregelverket. 
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4 Risiko ved bruk i ytelse av 
helsehjelp 

Det finnes ulike måter å benytte video, lyd og bilde i ytelse av helsehjelp, herunder 
gjennomføring av legevisitt, oppfølging mellom kommunalt helsepersonell og pasient/bruker i 
eget hjem, tverrfaglige møter uten pasienten, overføringer fra skadested til sykehus, mv. 
Dette kan gjøres med kun video, lyd eller bilde, eller som en kombinasjon av de ulike 
formene for kommunikasjon. 

I forbindelse med koronaepidemien i 2020 økte bruken av særlig videokonsultasjoner i helse- 
og omsorgssektoren betraktelig. Videokonsultasjon er ytelse av helsehjelp med 
videooverføring hvor pasienten enten er til stede i videokonsultasjon eller omtales med 
identifiserende opplysninger. Videokonsultasjon kan gjennomføres ved at pasienten enten 
bruker virksomhetens utstyr eller sitt eget private utstyr. Risikoene og tiltakene blir da 
forskjellige. Dette er viktige momenter i vurderingen, bl.a. med tanke på sikring og 
autentisering av utstyret. 

For oppstartshjelp innen video har Nasjonalt velferdsteknologiprogram utarbeidet en kvikk-
guide for videokommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten, som er basert på erfaringer fra 
en rekke kommuner med ulik menge erfaring med bruk av video i sektoren. 

Det finnes imidlertid annen bruk av video enn den forhåndsplanlagte videokonsultasjonen 
mellom helsepersonell og pasient/bruker. Det kan blant annet være konsultasjoner mellom 
helsepersonell, for eksempel mellom personell på skadested og sykehus. Mens det i en slik 
situasjon vil være "krise", er det sentralt at risikovurderingene som er gjort i forkant tar høyde 

Eksempler på videokonsultasjon: 
• planlagte møter mellom pasient og helsepersonell 
• tverrfaglige møter uten at pasienten er til stede 
• pasienten er hos (sammen med) annet helsepersonell: fastlege, 

fysioterapeut, hjemmesykepleier, i annen institusjon, etc. 
• flerpartskonsultasjon med grupper for terapi, trening e.l. med en behandler 

og flere pasienter til stede 
• kommunikasjon/konsultasjon/oppfølging mellom pleie- og 

omsorgstjenesten i kommunen og pasient/bruker i eget hjem 
• flerpartskonsultasjon mellom for eksempel spesialist på sykehus, fastlege 

og pasient hjemme 
• tolketjeneste hvor pasient, helsepersonell og tolk deltar 
• opplæring av pasient 
• legevisitt 
• sanntidsoverføring fra skadested (for eksempel fra ambulanse) til 

helsepersonell ved sykehus 
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personopplysningene på en måte som tilfredsstiller kravene i Normen må risikovurderes. 
Normland legesenter synes dette er vanskelig, og ber derfor leverandøren om bistand til 
risikovurderingen. De ber om å få oversendt leverandørens egne risikovurderinger og annen 
dokumentasjon, og ber leverandøren om å fylle ut Normens vedlegg med oversikt over 
Normens krav. Dette er et godt utgangspunkt for å skape en tilstrekkelig forståelse for 
hvilken risiko den nye løsningen representerer for legesenteret, og hvilke rutiner som må 
implementeres. 

Sentrale temaer/ scenarioer for en risikovurdering av denne praksisen vil være: 

1. Uautorisert utlevering av helseopplysninger:  
a. Pasient er ikke alene ved bruk av videokonsultasjon (pårørende, 

hjemmesykepleien, NAV, andre), med mindre pasienten selv ønsker det 
b. Flere helsepersonell er til stede, men pasient vet ikke det / ser ikke det 
c. Uvedkommende utenfor rommet ser eller overhører konsultasjonen 
d. Uvedkommende kommer inn i rommet under konsultasjonen 
e. Pasient tror videokonsultasjon er avsluttet/nedkoplet, noe den ikke er 

2. Videokonsultasjon tas opp og spres til utenforstående 
3. Uønsket spredning av videokonsultasjon pga ondsinnet programvare (virus o.l.) 

på pasientens private PC/nettbrett/mobiltelefon 
4. Kommunikasjonen i videokonsultasjon avlyttes 
5. Krypteringen brytes underveis i utstyr virksomheten ikke har kontroll med  
6. En av partene ringer opp feil utstyr/enhet og det utveksles personopplysninger 
7. Feiltolkning av innhold i videokonsultasjon. Dårlig linje, liten båndbredde, 

varierende stabilitet i Internett, dårlig bilde, dårlig eller manglende lyd 
8. Videokonsultasjon kan ikke startes (kobles opp) som planlagt. Feil på utstyr hos 

en av partene. Feil i datanettet. Utstyr er fjernet 
9. Stans i videokonsultasjon under bruk 
10. Autentiseringskriteria tildeles uautoriserte  
11. Pasient er ikke entydig autentisert  
12. Helsepersonell er ikke autentisert på en sikker måte 
13. Uautoriserte kobler seg til virtuelle møterom 
14. Medarbeidere hos leverandøren får tilgang til helse- og personopplysninger. 
15. Leverandøren mellomlagrer video med lyd i sin løsning uten av Normens krav er  
16. Leverandøren er plassert utenfor EU/EØS 
17. Ved skjermdeling viser helsepersonell ved feiltagelse sensitiv informasjon om 

annen pasient 
18. Pasient tar opp samtalen uten tillatelse 

 
Listen er ikke uttømmende, men er ment som en oversikt over mulige temaer. 
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5 Risiko ved bruk i veiledning og 
opplæring 

Målet med veiledning og opplæring er at helsepersonell skal utvikle sine kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger. Veiledning er en sentral del av spesialistutdanningen. Spesialister 
i ulike fagfelt i helse- og omsorgssektoren besitter viktig kompetanse og har et stort ansvar 
for sårbare grupper i befolkningen. Derfor er det viktig at en i utdanningen av disse kan 
benytte metoder som best mulig fremmer og sikrer nødvendig kompetanseutvikling.  

En veileder skal med sin erfaring og ekspertise bidra til utvikling og tilfredsstillende 
kompetanseutvikling. Veiledningsarbeid kan foregå ved at helsepersonell kommer til veileder 
og muntlig presenterer utfordrende saker og situasjoner som vedkommende sliter med å 
håndtere. En slik metode avhenger av den enkeltes hukommelse og den muntlige 
presentasjonen denne gir av utfordringen. Videre må veileder tolke en problemstilling på et 
usikkert grunnlag. Direkte innblikk i situasjoner fra veileder vil være nyttig, men fysisk 
tilstedeværelse er ikke alltid mulig. Da kan bruk av video være et sentralt verktøy i 
veiledningen. 

Video-, lyd- og bildeopptak bør som hovedregel brukes i anonym form i veiledning. 
Helsepersonell kan da uten hinder av taushetsplikten utlevere video-, lyd- og bildeopptak til 
opplæringsformål. For å sikre anonymisering av video-, lyd- og bildeopptak som identifiserer 
pasienten/brukeren, kan ansikter sladdes og stemmer fordreies. Dette er imidlertid ikke alltid 
mulig, enten av tekniske, ressursmessige eller faglige årsaker. 

Tidligere var denne typen behandling konsesjonspliktig, men med det nye 
personvernregelverket bortfaller denne plikten. I praksis betyr dette at den 
behandlingsansvarlige selv må vurdere om en behandling av personopplysninger er tillatt. 
Det innebærer blant annet å vurdere om det finnes behandlingsgrunnlag, om man oppfyller 
alle pliktene knyttet til behandlingen og så videre. For mer om disse endringene, se 
Datatilsynets nettsider. 

Helsepersonelloven gir unntak fra taushetsplikten ved helsepersonells bruk av opplysninger 
til læringsarbeid og kvalitetssikring knyttet til helsehjelpen helsepersonellet selv har ytt. 

Bruk av video som et verktøy i veiledning og kompetanseutvikling: 
• En kan stanse videoen og drøfte hva som skjedde på ulike tidspunkt, 

spole tilbake, og se på nytt igjen ved behov 
• En kan på dette grunnlaget drøfte alternative tilnærminger fra psykologens 

side, og eventuelt øve på disse i rollespill. Særlig gjelder dette nyanser og 
"mikroferdigheter" i særlig utfordrende situasjoner. 

• Videofilming og selvobservasjon medfører at den som veiledes får bedre 
innsikt i hvordan den selv reagerer og bidrar i møtet med pasient/ bruker. 
Dette kan avdekke “blinde flekker”.    

• Video kan gjennom direkte observasjon gi et forbedret vurderingsgrunnlag 
for veileder i evaluering av den som veiledes. 
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For å illustrere hvordan en virksomhet som skal benytte video, lyd og bilde i 
veiledning bør tenke med hensyn til risiko, benytter denne veilederen eksempelet om 
den fiktive Normveien Psykologpraksis. 

Normveien Psykologpraksis består av erfarne psykologer, som regelmessig er veiledere for 
psykologer i spesialisering. Denne høsten skal psykologer hos Normveien være veileder 
både for en ny psykolog i spesialisering som er nyansatt hos Normveien, og for en psykolog 
som er ansatt i Psykologene Normbakken i en annen del av landet. 

De ønsker å bruke video som et verktøy i denne veiledningen, både en-til-en mellom veileder 
og den som veiledes, og ved opptak. Både fordi det gjør det lettere å veilede en psykolog 
som er langt unna rent geografisk, men også fordi det gir bedre mulighet for veilederen til å 
forstå hvordan psykologen skal kunne utvikle seg faglig i ulike terapisituasjoner. Merk at krav 
til behandling av videoopptak som er beskrevet i kapittel to også vil være gjeldende her. 

For Normveien Psykologpraksis er det mange ulike elementer som bør være gjenstand for 
risikovurdering: 

Psykologpraksisen bør bruke egnet utstyr og programvare for opptak med helse- og 
personopplysninger som oppfyller Normens krav, til blant annet autentisering og kryptering.  

Dersom en spiller av et videoopptak på en ekstern enhet vil opptaket «mellomlagres» på 
denne enheten. Da må samme sikkerhetstiltak gjennomføres for å blant annet slette 
opptaket etter bruk.  

Innholdet av videopptaket skal kun være tilgjengelig personell med tjenstlig behov, og skal 
tilgangsstyres i henhold til Normens krav.  

Best kvalitet på veiledningsmaterialet får man kanskje når man ser både pasient og terapeut. 
Har virksomheten utstyr til å sladde videoer eller fordreie stemmer bør dette benyttes for å 
begrense mulighet for identifisering. Dersom dette ikke er mulig, bør virksomheten vurdere 
hvorvidt det finnes andre måter å begrense personopplysningene til det som er nødvendig. 

Virksomheten som har samlet inn personopplysningene er dataansvarlig etter 
personopplysningsloven, og plikter å sørge for at video, lyd og bilde som inneholder 
personopplysninger behandles deretter. Dersom personopplysninger deles med en 
databehandler, skal dette ansvaret følge av inngått databehandleravtale.  

Det må særlig etableres rutiner for håndtering av veiledningsmaterialet etter at veiledningen 
er gjennomført hos alle virksomheter som har behandlet personopplysningene. Dette 
inkluderer dokumentasjon av veiledningen og hvem som har hatt tilgang, samt lagringstid og 
sletterutiner som omfatter alle enheter som har vært i bruk. 
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6 Risiko ved bruk i kvalitetssikring 

Helse- og omsorgstjenester av god kvalitet er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer 
brukerne og gir dem innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene 
på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. Dette fordrer at virksomheter i 
sektoren foretar internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten.  

For å kunne gjøre dette vil det være nødvendig å få tilgang til opplysninger, herunder video-, 
lyd- og bildeopptak, som er innhentet i forbindelse med ytelse av helsehjelp i virksomheten. 

For mer om kvalitetssikring, se Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten på Helsedirektoratets nettsider.   

 

De aktuelle opplysninger er i utgangspunktet innhentet til et annet formål enn kvalitetssikring, 
og er underlagt helsepersonells taushetsplikt. For at helsepersonell skal kunne utlevere disse 
opplysningene må det derfor foreligge et unntak fra taushetsplikten. I tillegg kreves hjemmel 
for den videre behandling og lagring av opplysningene etter at de er utlevert til 
kvalitetssikringsformål.  

Helsepersonelloven gir unntak fra taushetsplikten for internkontroll og kvalitetssikring av 
tjenesten. Video-, lyd- og bildeopptak som inngår i behandlingsrettede helseregistre vil også 
kunne utleveres i medhold av denne bestemmelsen hvis det er nødvendig for formålet.  

Opplysningene skal så langt som mulig gis uten individualiserende kjennetegn. Normalt vil 
det ikke være nødvendig å gi opplysninger om en pasients identitet i forbindelse med 
kvalitetssikring. Dersom formålet tilsier at det er nødvendig å få utlevert personidentifiserbare 
opplysninger, må det vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvilke opplysninger som er 
nødvendige for formålet. 

Dersom formålet med kvalitetssikringen gjør det nødvendig å benytte opptak av video, lyd og 
bilde i personidentifiserbar form, kan pasient/bruker motsette seg utlevering. Dersom 
helsepersonellet mener det er grunn til å tro at pasienten/brukeren ville motsette seg slik 
behandling, skal denne kontaktes. Det kan for eksempel være fordi at vedkommende har 
benyttet sin rett til å sperre opplysningene opplysninger i journalen. Det vil ikke være et krav 
om formelt samtykke, men pasienten/brukeren må i slike situasjoner gis en reell rett til å si 

Bruk av video, lyd og bilder som verktøy i kvalitetssikring: 
• Man benytter i all hovedsak video, lyd og bilder som er innhentet til et 

annet formål enn kvalitetssikring 
• Dersom opptak av video, lyd og bilder kan anonymiseres eller gjøres 

mindre identifiserbare bør dette gjennomføres før det benyttes i 
kvalitetssikring 

• Dersom grunn til å tro at pasient/bruker vil motsette seg bruk av video, lyd 
og bilder som inneholder personopplysninger i kvalitetssikringen skal det 
spørres om adgang til å bruke disse 
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formulert formål skal fastsettes før behandlingen av helse- og 
personopplysninger starter.1  
 

2. Fastsette 
alminnelig 
behandlings-
grunnlag  

Personopplysninger kan bare behandles når lovgivningen tillater 
det. All behandling av personopplysninger skal ha et lovlig 
grunnlag. I personvernforordningen kalles dette et 
behandlingsgrunnlag. Før behandling av helse- og 
personopplysninger starter, eller ved endringer i slik behandling, 
skal dataansvarlig sørge for å ha et gyldig behandlingsgrunnlag. 
Behandlingsgrunnlaget skal dekke alle typer behandling som 
utføres: innsamling, registrering, lagring, sletting, utlevering, mv. 
Det er derfor viktig å ha et tydelig formål som utgangspunkt før 
virksomheten fastsetter behandlingsgrunnlaget. Skal 
opplysningene brukes til et annet formål enn opprinnelig, må dette 
ha et eget behandlingsgrunnlag 

Behandlingsgrunnlagene er definert i artikkel 6, og de består av: 

Samtykke: Den registrerte kan gi samtykke til at virksomheten 
behandler helse- og personopplysninger. Ved ytelse av helsehjelp 
er det sjelden nødvendig med samtykke da behandling av helse- 
og personopplysninger følger av plikten til å føre journal. Der 
virksomheter tilbyr ytterligere tjenester eller annet som ikke er 
fastsatt i lov er samtykke et relevant behandlingsgrunnlag. 
Dersom virksomheten ønsker å forske ved bruk av 
helseopplysninger kan samtykke også være et relevant 
behandlingsgrunnlag.  

Nødvendig for å oppfylle en avtale: Det er nødvendig for å 
oppfylle en avtale med den registrerte. F.eks. opplysninger om 
ansatte for å oppfylle arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker.  

Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse (hjemmel i 
lov): Det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse der 
man er lovpålagt å behandle opplysningene, f.eks. plikten til å 
føre journal. De fleste helse- og personopplysningene sektoren 
behandler vil være lovpålagte behandlinger som følge av denne 
plikten. I tillegg gir helselovene mange ulike hjemler til å behandle 
helseopplysninger. Se tabellen under for eksempler.  

Nødvendig for å beskytte vitale interesser: For å verne den 
registrertes eller en annen persons vitale interesser. Dette kan 
omfatte helseopplysninger i tilfeller der det handler om 
overlevelse, for eksempel dersom en person er bevisstløs og ute 
av stand til å samtykke til å motta helsehjelp (ikke det samme 
som samtykke som behandlingsgrunnlag).  

 
1 Les mer om formål hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-
plikter/fastsette-formal/  
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Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse 
eller utøve offentlig myndighet: For å utføre en oppgave i 
allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet. Dette 
kan omfatte noen aktiviteter innen folkehelse og forskning. 
 
Nødvendig for å ivareta en berettiget interesse: Det er 
nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre 
enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede 
interessen må være lovlig, klart definert på forhånd, reell og saklig 
begrunnet i virksomheten.2 

 
3. Særlige krav 

ved behandling 
av helse-
opplysninger 
(fastsettelse av 
eget 
behandlings-
grunnlag for 
behandling av 
særlige 
kategorier av 
person-
opplysninger)  

Helsesektoren har flere lover og forskrifter med særregler om 
behandling av helseopplysninger, og de utfyller kravene i 
personopplysningslovgivningen. 

Pasientbehandling forutsetter behandling av helseopplysninger 
om pasienten. Dokumentasjonsplikten i pasientbehandlingen skal 
bidra til at pasienter og brukere gis helse- og omsorgstjenester av 
god kvalitet, og være til støtte for helsepersonell ved ytelse av 
helsehjelp til den enkelte pasient. Ivaretakelse av pasientens 
personvern er også viktig for pasientsikkerheten ved at 
journalopplysningene skal være relevante, korrekte og 
oppdaterte.  

Personvernforordningen forbyr i utgangspunktet behandling av 
det forordningen kaller «særlige kategorier av 
personopplysninger». Dette inkluderer blant annet 
helseopplysninger. For å kunne behandle slike 
personopplysninger må det, i tillegg til ett av de rettslige 
grunnlagene som er listet opp ovenfor, foreligge et særskilt 
grunnlag i samsvar med artikkel 9. I kulelisten under gjengis de 
behandlingsgrunnlagene for særlige kategorier som anses å være 
relevante for helsesektoren3:  

• Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandlingen 

• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med forebyggende 
medisin, medisin i arbeidslivet, vurdering av en arbeidstakers 
arbeidskapasitet, medisinsk diagnostikk, ytelse av helse- eller 
sosialtjenester, sosialfaglig eller medisinsk behandling eller 
forvaltning av helse- eller sosialtjenester og -systemer på 

 
2 Les mer om behandlingsgrunnlag etter artikkel 6 hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-
plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/  
3 Les mer om disse og de andre behandlingsgrunnlagene etter artikkel 9 hos Datatilsynet: 
https://www.datatilsynet no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-
behandlingsgrunnlag/spesielt-om-sarlige-kategorier-av-personopplysninger-sensitive-personopplysninger-og-
unntak/  









Små virksomheter 
 
Små virksomheter (for eksempel legekontor og apotek) behøver normalt ikke en fullverdig 
reserveløsning, men bør ha nødprosedyrer for gjenoppretting ved hendelser som kan føre til 
lengre stans i systemet (feil på utstyr, serverhavari og lignende). 
 
Slike nødprosedyrer bør inneholde følgende aktiviteter: 
a) anskaffe server, arbeidsstasjoner og nettverk 
b) installasjon av utstyr og system 
c) lagring og gjenoppretting av sikkerhetskopier 
d) oppstart av server og system 
e) kontrollere at system er komplett og korrekt 
f) sette system(er) i drift 
g) overgang fra manuelle prosedyrer til ordinær drift. 
 
På bakgrunn av «Akseptkriterier for tilgjengelighet» avgjør daglig leder hvorvidt aktiviteter 
skal være forberedt på forhånd. Ved mindre feil som ikke kan løses av daglig leder kontaktes 
systemleverandør. 
 
Eksempler på tiltak som kan være forberedt på forhånd er 
a) periodisk utskrift (eller overføring til annet utstyr) av relevante data slik at disse er 

tilgjengelig ved behov 
b) eksportere data til et format som lett kan gjøres tilgjengelig ved behov. 
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Medlemmer og varamedlemmer i Styringsgruppen for Normen  
pr 7. januar 2021 

 

Virksomhet/Organisasjon Representant Vararepresentant 

Apotekforeningen Ragna Hanum Kristian Engdal 

Den norske legeforening Petter Hurlen Helge Haarstad 
Christina Fredheim 

Den norske tannlegeforening Kirsten Ahlsen  

Norsk farmaceutisk forening Guri Wilhelmsen Urd Andestad 

Norsk fysioterapeutforbund Henrietta Richter Uitdenbogaardt Bente Øfjord 

Norsk psykologforening Julius Okkenhaug  

Norsk sykepleierforbund Bente Christensen Jo Cranner 

KS Suhail Mushtaq  Heidi Slagsvold 

 Trond Sundby John Horve 

KiNS Harald Torbjørnsen Torkjell Dahl 

Helse Midt-Norge RHF Laila Eikeset Heidi Værdal 

Helse Nord RHF Ida-Kristin Martinussen Jørgen Knudsen Sandø 

Helse Sør-Øst RHF Henriette Henriksen Espen Thunold 

Helse Vest RHF Lars Erik Baugstø-Hartvigsen 
(leder) 

Elisabeth Meland 

Folkehelseinstituttet Pål Solerød Øystein Aalstad Jonasson 

Direktoratet for e-helse Kåre Ljungmann Eva Gulaker 

Helsedirektoratet Caroline Ringstad Schultz  

Norsk Helsenett Jostein Jensen Andre Meldal 

Observatører 

Digitaliseringsdirektoratet Katrine Aam Svendsen (fast 
møtende vara) 

 

NAV Trond Simensen  

NSM Harald Næss  

 

 



 
 

 

 

Redaksjonskomite  -rutine 

Versjon 0.8 

Dato: 

Grønn markering = gjengitt fra forvaltningsmodellen 

Om redaksjonskomiteen 

For å lettere avdekke om det har oppstått endringer eller nye behov i sektoren, som tilsier at 
produkter som Styringsgruppen har utgitt bør evalueres eller revideres, skal det brukes en eller flere 
redaksjonskomiteer.  

 

Sammensetning 

Redaksjonskomiteen kan bestå av representanter i Styringsgruppen eller andre personer hos 
medlemmene eller observatørene i Styringsgruppen. Redaksjonskomiteer etableres av 
Styringsgruppen 

Det skal opprettes en opprette én generell redaksjonskomite for hele Normens produktportefølje. 
Sammensetningen skal søkes balansert, f.eks: 

Kommunal sektor (primærhelsetjenesten: 1 – 3 representanter 

Spesialisthelsetjenesten:  1 – 3 representanter 

Statlige virksomheter: 1 – 3 representanter 

Profesjonsorganisasjoner: 1 – 3 representanter 

Representanter for observatører i SG kan delta. 

Det kan i tillegg inviteres midlertidige deltakere på sak / tema.  

Redaksjonskomiteen skal ha en leder. Leder utpekes av styringsgruppen. Redaksjonskomiteens 
medlemmer oppnevnes for to år av gangen. Det oppfordres til at medlemmene sitter ikke mindre 
enn to perioder for å sikre kontinuitet og kjennskap til dokumentporteføljen. 

I tillegg kan styringsgruppen  opprette andre underliggende redaksjonskomiteer for å vurdere  
produkter på spesielle områder. Størrelse og sammensetning er avhengig av temaområdet som skal 
vurderes. 

 

 





 
Årshjul for redaksjonskomite: 

Frist / tidsrom Aktivitet 
Januar Samling / møte 
Juni Samling / møte 
1. september Frist innspill til handlingsplan påfølgende år 

I tillegg kan det avholdes møter om spesielle tema. 

Det skal tilstrebes at alle samlinger inneholder faglig påfyll for deltakerne.  

 Redaksjonskomiteens medlemmer kan gi innspill til sekretariatet mellom møtene.  

 

Figur 1 Årshjul og rammer for redaksjonskomite 

Forventninger til redaksjonskomitemedlemmer: 

• Holde seg oppdatert over behov, teknologisk utvikling og trusselbilde i egen delsektor / 
interessentgruppe. 

• Det forventes ikke at medlemmene skal gjennomføre formelle forankringsaktiviteter bakover 
i egen organisasjon / virksomhet.  

 

Hva som bør vektlegges ved vurdering av endringsbehov: 

• Endringer – hvor mye påvirkes dokumentet / produktet av endringer i  
o Regulatoriske krav (lover og regler) 
o Teknologi 
o Trusselbilde 
o Behov 
o Konkrete eksempler som vil kunne tilføre veiledningsmateriellet verdi 

• Hvor modent er tema / område opp mot endringstidspunkt. Er det grunn til å tro at tilfanget 
av  kunnskap / tolkninger vil øke? 

• Omfang av bruk (årlig nedlastingsstatistikk i dokumentoversikt) 
• Oppfattet kvalitet og anvendelighet for dokumentet 
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helse- og omsorgssektoren (Normen) forvaltes og videreutvikles som en 
bransjenorm og formidles til aktørene i sektoren.» 

2. Kan bidra til å oppfylle kravet om en representativ sammensetning i 
styringsgruppens mandat: «Styringsgruppen skal søkes sammensatt av 
medlemmer (virksomheter/organisasjoner) som utgjør et representativt utvalg 
fra ulike hovedgrupper av aktører i norsk helse- og omsorgssektor som 
bestemmelser i Normen får betydning for.» 

3. Kan bringe inn nye perspektiver basert på andre behov, erfaringer eller 
kompetanse i sektoren enn det som allerede er representert 

4. Kan bidra inn i styringsgruppens oppgaver, som f.eks. å sikre at innholdet i 
Normens hoveddokument er oppdatert samt forvalte og videreutvikle 
Normens støttemateriell.  

5. Representerer interessenter som er omfattet av eller på annen måte berøres 
av Normens krav  

 

Informasjon om hvordan man søker og link til søknadsskjemaet vil publiseres på normen.no, 
slik at alle har mulighet til å melde sin interesse. I tillegg vil sekretariatet direkte informere de 
aktørene vi antar kan ha størst interesse av å sende inn søknad. I søknadsskjemaet vil 
søkeren bli bedt om å beskrive og selv vurdere hvordan, om og/eller i hvilken grad de 
oppfyller kriteriene.  

Etter at søknadsfristen har gått ut, vil nye medlemmer/observatører velges av 
styringsgruppen basert på en helhetlig vurdering av i hvilken grad de ulike søkerne oppfyller 
kriteriene. Kriteriene vil også legges til grunn ved vurderinger og beslutninger i 
styringsgruppen underveis i prosessen, se de firkantede boksene i figur 1.  

2.2 Vi oppfordrer søkerne til enighet, og vurderer andre 
løsninger dersom enighet ikke oppnås 

Som det fremgår av flytskjema, skal styringsgruppen vurdere om det er 1-2 søkere som 
naturlig skiller seg ut til å delta i styringsgruppen. Dersom det er det, bør disse velges direkte 
som nye observatører/medlemmer. Hvis det er tre eller flere søkere som skiller seg ut er 
prosessen lagt opp slik at vi ønsker at søkerne skal bli enige om 1-2 felles representant(er) 
som skal representere gruppen de inngår i. De aktuelle gruppene er leverandører, pasienter 
og brukere, og private virksomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester (heretter kalt 
private virksomheter). Dette gjelder også dersom det ikke er noen søkere som naturlig 
representerer flere i interessentgruppen. Da bør søkerne oppfordres til å bli enige om 1-2 
felles representant(er). Med en slik ordning, bør det etableres en form for dialog mellom eller 
organisering av aktører i interessentgruppen for å sikre forankring hos gruppen og ikke bare 
egen organisasjon/virksomhet. Dette er særlig aktuelt for medlemmer av styringsgruppen, 
som ifølge styringsgruppens mandat skal «søke å tilstrebe løsninger som er til det beste for 
sektoren som helhet.»1  

Dersom enighet blant søkerne ikke oppnås, skal styringsgruppen gjøre en vurdering. 
Styringsgruppen kan da etablere en ordning med rullering blant søkerne. Det er også mulig å 

 
1 Styringsgruppens mandat, kap. 3 Forventninger til styringsgruppens medlemmer 
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gjennomføre en loddtrekning, for eksempel dersom det er for mange søkere til at en 
rulleringsordning er egnet. Det er styringsgruppen som beslutter hvilken løsning man ender 
opp med i en slik situasjon, og det er også et alternativ at det da ikke velges noe nytt 
medlem/observatør fra denne gruppen.  

Dersom nytt medlem/observatør velges, enten via enighet eller en alternativ løsning, vil ny 
sammensetning være gjeldende fra og med neste styringsgruppemøte. Ved behov, kan 
sekretariatet og/eller leder av styringsgruppen kalle inn disse til et introduksjonsmøte i 
forkant. 

Ifølge styringsgruppens mandat skal det hvert tredje år gjøres en selvstendig vurdering av 
styringsgruppens sammensetning.2 For pasienter og brukere, leverandører og private 
virksomheter vil ny utvelgelsesprosess bli gjennomført i forbindelse med denne vurderingen, 
og eksisterende deltakere kan søke på nytt om de ønsker å beholde sin plass. Dersom ett 
eller flere av kriteriene medlemmet/observatøren er valgt på bakgrunn av ikke lengre er 
gjeldende, kan styringsgruppen vurdere om ny utvelgelsesprosess skal gjennomføres før 
dette.   

 
2 Styringsgruppens mandat, kap. 5. Sammensetning 






