STYRINGSGRUPPEMØTE NORMEN
1.-2. desember 2021
Direktoratet for e-helse, Skøyen

Sak 60/21 Veileder i personvern og informasjonssikkerhet i
forskningsprosjekter

Mer konkret om bakgrunnen for produktet
 Endringer i krav som er spesielt viktige for forskning
 Normen 6.0, spesielt Normen kap. 4
 Personopplysningsloven og personvernforordningen

Side 3

Prosessen for revideringen
 Arbeidspakke

 Produktet inngår i arbeidspakke personvern

 Forankring

 Plan for arbeidet og initielle vurderinger av produktet har tidligere blitt fremlagt for SG for Normen
 Jevnlige møter mellom prosjektgruppen i sekretariatet og sekretariatsleder om utviklingen i arbeidet

 Involvering av sektoren

 Benyttet en arbeidsgruppe fra sektoren for identifisering av problemstillinger og behovsavklaring i
prosjektets innledende fase.
 Fremlagt for referansegruppe bestående av deltakere fra Oslo Universitetssykehus, Kreftregistret, FHI, Ahus, Nordlandssykehuset, Universitetet i Oslo, Fürst medisinske labratorium.
 Fremlagt på 2 møter
 I forkant av møtene har deltakerne fått tilsendt utkast, som noen av de har gitt skriftlige innspill på epost i tillegg til
møtene.
 Også hatt flere oppfølgingsmøter med flere av medlemmene i referansegruppen for avklaringer og ytterligere innspill.

 Innspillswebinar åpent for alle ble avholdt 13. oktober

Side 4

Sammendrag
 Veilederen tar for seg all forskning på helse- og
personopplysninger, og er ikke begrenset til
helseforskningslovens virkeområde. I tillegg til
helseforskning vil veilederen kunne brukes i
kvalitetssikring og annen forskning, forskning på
teknologi, biologisk materiale og ved
legemiddelutprøving.
 Hovedmålgruppen er prosjektledere i
forskningsprosjekter, men kan også være nyttige for
andre, som forskere uten prosjektansvar,
forskningssykepleiere, forskerstøttefunksjoner,
personvernombud, ledelsen i forskningsinstitusjoner
og lignende.

Overordnet innholdsfortegnelse
1. Innledning
2. Den registrertes perspektiv i hovedfokus
3. Overordnet om virksomhetens ansvar og
plikter
4. Tilgjengeliggjøring av helse- og
personopplysninger
5. Anonymisering av forskningsdata
6. Planleggingssaken
7. Gjennomføringsfasen
8. Avslutningsfasen

 Avgrenser mot spørsmål om etikk og etiske
spørsmål i forskning
Side 5

Faktaark som inngår i veilederen
 Innhold fra følgende faktaark inngår i veilederen:
 Faktaark 23 - Avtaler og tillatelser vedrørende forskning
 Faktaark 40 - Informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter
 Disse faktaarkene anbefales sanert ved publisering av veilederen

Side 6

Viktige problemstillinger som har blitt vurdert og
forslag til løsning
Problemstilling

Forslag til løsning

Deling av forskningsdata har vært problematisert
både i referansegruppen og i innspillswebinaret.
Flere påpeker at dette er vanskelig og at de
juridiske rammene for dette er uklare

Laget et eget kapittel om tilgjengeliggjøring av
helse- og personopplysninger der de viktigste
juridiske utgangspunktene er presentert og forklart.

Anonymisering og anonyme data. Uklarhet for
mange hvordan anonymisering kan utføres og hva
som regnes som anonyme data.

Laget et eget notat om anonymisering, som har
dannet grunnlag for et eget kapittel om
anonymisering.

Hvordan kan regelverket som regulerer forskning
settes i en mer praktisk kontekst, som gjør
veilederen nyttig for flere målgrupper, som for
eksempel forskere (og ikke bare prosjektledere)?

Deler av veilederen er lagt opp slik at den følger
gangen i et forskningsprosjekt, fordelt på
planleggings- gjennomførings- og avslutningsfase,
med konkret veiledning knyttes til de ulike fasene.

Side 7

Ferdigstilling og publisering
 Hvis det reviderte produktet vedtas på
møtet, vil det bli publisert før årsskiftet
 Sekretariatets vurdering er at det behov
for å oversette dette produktet til engelsk
 Produktet planlegges markedsført første
halvdel 2022

Side 8

Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner den fremlagte veilederen, Veileder om personvern og
informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter

Side 9

Sak 61/21 Veileder om internkontroll i helse- og
omsorgssektoren

Mer konkret om bakgrunnen for produktet
 Endringer i krav som er spesielt viktige for internkontrollen

 Artikler i personvernforordningen (GDPR) som beskriver dataansvarlig og databehandlers ansvar,
samt øvrige endringer som følge av ny personopplysningslov
 Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som beskriver at den som har
det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres
systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskriften, og at medarbeiderne i
virksomheten medvirker til dette.

 Nye veiledere fra andre som er spesielt viktige for internkontroll

 Digitaliseringsdirektoratets oppdaterte veiledningsmateriell på internkontrollområdet

 Behov for generell faglig oppdatering og brukervennlig restrukturering av veiledningen på
området

Side 11

Prosessen for revideringen
 Arbeidspakke

 Produktet inngår i arbeidspakke Internkontroll og risikostyring

 Forankring

 Plan for arbeidet og initielle vurderinger av produktet har tidligere blitt fremlagt for SG for Normen
 Jevnlig møter mellom prosjektgruppen i sekretariatet og sekretariatsleder om utviklingen i arbeidet

 Involvering av sektoren

 Fremlagt for referansegruppe bestående av deltakere fra Sykehuspartner, Hemit, Helse Vest IKT, KiNS,
Ikomm, Fürst, HSØ, UNN, Digdir, Bergen, Gamvik og Larvik kommune
 Fremlagt på 2 møter (23. juni og 15. oktober)
 I forkant av møtene har deltakerne fått tilsendt utkast, som noen av de har gitt skriftlige innspill på
 1:1-møter med flere av deltagerne gjennom prosessen

 Innspillswebinar åpent for alle har blitt avholdt 23. juni og 25. august
 Overordnet fremleggelse av planlagte endringer for nettverk for veiledningsaktører styring og kontroll 16.
juni

Side 12

Sammendrag
 Denne veilederen skal gi veiledning til, og
bidra til etterlevelse av, kravene i Normen
knyttet til internkontroll.
 Veilederen er nyttig for alle ledere og
medarbeidere i helse- og omsorgssektoren.
Ledere er en særlig viktig målgruppe. Også
nyttig for systemleverandører og andre
samarbeidspartnere til sektoren.
 Internkontroll for informasjonssikkerhet og
personvern er en del av virksomhetens
helhetlige internkontroll, men ikke fokus på
øvrige internkontrollkrav i veilederen. Heller
ikke på internkontrollkrav utenfor sektoren.
Krav til risikostyring behandles i egen veileder.

Side 13

Faktaark som inngår i Veileder om internkontroll
 Innhold fra følgende faktaark inngår i veilederen






Faktaark 01 – Ansvar og organisering
Faktaark 02 – Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern
Faktaark 08 – Avviksbehandling
Faktaark 09 – Opplæring av ledere og medarbeidere
Faktaark 27 – Retningslinjer for daglig informasjonssikkerhet

 Disse faktaarkene anbefales sanert ved publisering av veilederen

Side 14

Viktige problemstillinger som har blitt vurdert og
forslag til løsning
Problemstilling

Forslag til løsning

Krevende for sektoren å forholde seg til en rekke
enkeltstående faktaark

Samle innhold fra faktaarkene i en helhetlig
veileder om internkontroll

Veilederen ville bli svært omfattende om alle
temaer skulle inkluderes i veilederen, kan bli
overveldende og lite oversiktlig

Temaer tilknyttet risikostyring skilt ut i en egen
veileder

Normen hadde i liten grad veiledning på
sikkerhetskultur og kompetanseheving

Nyutvikling av veiledning på dette området med
eget kapittel

Side 15

Ferdigstilling og publisering
 Hvis det reviderte produktet vedtas på
møtet, vil det bli publisert før årsskiftet
 Sekretariatets vurdering er at det er
behov for å oversette dette produktet til
engelsk
 Produktet planlegges markedsført første
halvdel 2022

Side 16

Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner den fremlagte veilederen som Veileder om internkontroll
i helse- og omsorgssektoren

Side 17

Sak 62/21 Veileder om risikostyring i helse- og
omsorgssektoren

Mer konkret om bakgrunnen for produktet
 Endringer i krav som er spesielt viktige for risikostyringen

 Artikler i personvernforordningen (GDPR) som beskriver risikobasert tilnærming, risikovurdering og
vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA), samt øvrige endringer som følge av ny
personopplysningslov
 Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 5-6 er særlig relevante for
kravene som ligger til grunn for denne veilederen. De beskriver henholdsvis at man skal tilpasse
styringssystemet sitt etter blant annet risikoforhold; og at man skal ha oversikt over områder med
risiko i virksomheten og hvordan man kan minimalisere denne.

 Nye veiledere og lignende fra andre som er spesielt viktige for risikostyring

 Digitaliseringsdirektoratets oppdaterte veiledningsmateriell på risikostyringsområdet
 I tillegg til Normens krav baseres metoden for risikovurdering blant annet på elementer fra NS 5814 –
Krav til risikovurderinger fra Norsk Standard. Standarden ble første gang utgitt i 2008 og den nyeste
utgaven kom i mai 2021.
 Behov for generell faglig oppdatering og brukervennlig restrukturering av veiledningen på området

Side 19

Prosessen for revideringen
 Arbeidspakke

 Produktet inngår i arbeidspakke Internkontroll og risikostyring

 Forankring

 Plan for arbeidet og initielle vurderinger av produktet har tidligere blitt fremlagt for SG for Normen
 Jevnlig møter mellom prosjektgruppen i sekretariatet og sekretariatsleder om utviklingen i arbeidet

 Involvering av sektoren

 Fremlagt for referansegruppe bestående av deltakere fra Sykehuspartner, Hemit, Helse Vest IKT, KiNS,
Ikomm, Fürst, HSØ, UNN, Digdir, Bergen, Gamvik og Larvik kommune
 Fremlagt på 2 møter (23. juni og 19. oktober)
 I forkant av møtene har deltakerne fått tilsendt utkast, som noen av de har gitt skriftlige innspill på
 1:1-møter med flere av deltagerne gjennom prosessen

 Innspillswebinar åpent for alle har blitt avholdt 23. juni og 25. august
 Overordnet fremleggelse av planlagte endringer for nettverk for veiledningsaktører styring og kontroll 16.
juni

Side 20

Sammendrag
 Denne veilederen skal gi veiledning til, og bidra til
etterlevelse av, kravene i Normen knyttet til
risikostyring.
 Nyttig for alle ledere og medarbeidere i sektoren.
Ledere er en særlig viktig målgruppe. Kapittelet om
risikovurdering er særlig relevant for medarbeidere
som skal delta i en risikovurdering, mens de som skal
lede risikovurderingsprosesser i virksomheten bør
lese hele veilederen. Også nyttig for
systemleverandører og andre samarbeidspartnere til
sektoren.
 Veilederen er avgrenset til risikostyring innenfor
Normens temaområder i helse- og omsorgssektoren, i
all hovedsak kravene i Normens kapittel 3.
Risikostyring. Internkontroll for øvrig behandles i egen
veileder.

Side 21

Faktaark som inngår i Veileder om risikostyring
 Innhold fra følgende faktaark inngår i veilederen:
 Faktaark 04 – Kartlegge og klassifisere systemer
 Faktaark 05 – Fastsette nivå for akseptabel risiko
 Faktaark 07 – Risikovurdering

 Disse faktaarkene anbefales sanert ved publisering av veilederen

Side 22

Viktige problemstillinger som har blitt vurdert og
forslag til løsning
Problemstilling

Forslag til løsning

Krevende for sektoren å forholde seg til en rekke
enkeltstående faktaark

Samle innhold fra faktaarkene i en helhetlig
veileder om risikostyring

Behov for å sette risikostyring innen
informasjonssikkerhet, personvern og
pasientsikkerhet i sammenheng

Behandlet både i innledningen til kapittel 2 og
gjennomgående i risikovurderingen og
risikostyringen

Elementer innen risikostyring og risikovurdering,
som blant annet arbeid med akseptabel risiko,
hadde fått faglige oppdateringer etter at faktaark
sist ble oppdatert

Oppdatert veiledning om akseptabel risiko, som
inkorporerer både nivåer for akseptabel risiko og
bruk av akseptkriterier

Normen hadde i liten grad veiledning på vurdering
av personvernkonsekvenser (DPIA)

Nyutvikling av veiledning på dette området med
eget kapittel

Side 23

Ferdigstilling og publisering
 Hvis det reviderte produktet vedtas på
møtet, vil det bli publisert før årsskiftet
 Sekretariatets vurdering er at det er
behov for å oversette dette produktet til
engelsk
 Produktet planlegges markedsført første
halvdel 2022

Side 24

Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner den fremlagte veilederen som Veileder om risikostyring
i helse- og omsorgssektoren

Side 25

Sak 63/21 Flytskjema til Veileder rettigheter

Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner de 4 flytskjemaene som vedlegg til Veileder for
rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger

Side 27

Sak 64/21 Faktaark 25 Lagringstid og sletting

Mer konkret om bakgrunnen for produktet
 Endringer i krav som er spesielt viktige for lagringstid og sletting
 Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav e og artikkel 17
 Pasientjournalforskriften § 17

 Nytt veiledningsmateriell som er spesielt viktig for lagringstid og sletting
 Notat om anonymisering

Side 29

Prosessen for revideringen
 Arbeidspakke

 Produktet inngår i arbeidspakke Tilgang

 Forankring

 Plan for arbeidet har tidligere blitt fremlagt for SG for Normen
 Møter mellom prosjektgruppen i sekretariatet og sekretariatsleder om utviklingen i arbeidet

 Involvering av sektoren

 Det har ikke blitt lagt opp til annen involvering av interessenter i sektoren enn det
fremlegget for SG nå innebærer

Side 30

Sammendrag
 Faktaarket omhandler lagringstid og sletting av helse- og
personopplysninger, og har som formål å gi en oversikt og
beskrivelse av kravene knyttet til lagringstid og sletting i
personvernforordningen, særlovgivningen for helse- og
omsorgssektoren og arkivloven med forskrifter. Faktaarket
omhandler også tilintetgjøring av dokumenter etter
digitalisering, oppbevaring ved opphør og overdragelse av
virksomhet og gjennomføring av sletting.
 Målgruppen for faktaarket er virksomheter som behandler
helse- og personopplysninger. Faktaarket vil særlig være
relevant for personell som har fått delegert det daglige
ansvaret for personvern i virksomheten. Både
medisinskfaglig kompetanse og arkivfaglig kompetanse vil
imidlertid være avgjørende for å gjøre nødvendige
avveininger knyttet til lagringstid og sletting i virksomheten.
 Faktaarket er avgrenset mot situasjoner hvor den registrerte
selv ber om sletting, og sletting av helse- og
personopplysninger i forskningsprosjekter.

 Faktaarket er bygget opp som følger:
1.
Angi formål
2.
Lagring av helse- og personopplysninger iht. formål




3.
4.
5.

Tilintetgjøring av dokumenter etter digitalisering
Opphør og overdragelse av virksomhet
Lagring etter at formålet er oppnådd






6.
7.

Behandlingsrettet helseregister
Forskriftsregulert helseregister
Annen behandling av personopplysninger

Lagring er nødvendig for å oppfylle virksomhetens arkivplikt
Lagring er nødvendig for å oppfylle en annen rettslig plikt, for å utføre
en oppgave i allmennhetens interesse eller for å utøve offentlig
myndighet
Lagring er nødvendig av hensyn til allmennhetens interesse på
området folkehelse
Lagring er nødvendig for å oppnå nye og forenlige formål
Lagring er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare
rettskrav

Sletting når formålet er oppnådd
Anonymisering når formålet er oppnådd

Side 31

Viktige problemstillinger som har blitt vurdert og
forslag til løsning
Problemstilling

Forslag til løsning

Å gjennomføre sletting i praksis kan være
utfordrende for mange virksomheter.

Gi generell veiledning om slettemetoder og verktøy
for sletting, samt anbefaling om tiltak som kan
implementeres for å redusere risikoene knyttet til
personvern dersom virksomheten ikke har
systemer med funksjonalitet for sletting.

Det er ikke tydelig i lovgivningen om helse- og
personopplysninger i behandlingsrettet
helseregister kan anonymiseres.

Skrevet at helse- og personopplysninger i
behandlingsrettet helseregister skal slettes og
henvist til ordlyden i pasientjournalloven § 25.

Side 32

Ferdigstilling og publisering
 Hvis det reviderte produktet vedtas på
møtet, vil det bli publisert før årsskiftet
 Sekretariatets vurdering er at det ikke er
behov for å oversette dette produktet til
engelsk
 Produktet planlegges markedsført første
halvdel 2022

Side 33

Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner det fremlagte faktaarket som faktaark nr. 25 om
lagringstid og sletting

Side 34

Sak 65/21 Endring i Normen v6.0

Forslag til vedtak
På grunn av endringer i pasientjournalforskriften som trådte i kraft 1. oktober 2021 endres kap. 4.2.6.3
 «Det som ikke skal overføres til et bestemt helsepersonell eller til en bestemt virksomhet, og
virksomheten ikke selv skal ta vare på, kan avleveres til offentlig arkivdepot, deponeres i annen
oppbevaringsinstitusjon eller leveres til fylkesmannen. Opplysninger som leveres til fylkesmannen,
oppbevares i ti år, og kan deretter tilintetgjøres etter samråd med Riksarkivaren eller avleveres til
offentlig arkivdepot»
til følgende tekst (fra pasientjournalforskriften § 17:
 «Hvis det ved overdragelse eller opphør av virksomhet ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til et
bestemt helsepersonell eller til en bestemt virksomhet, skal de avleveres til Helsedirektoratet eller det
organ direktoratet bestemmer. Helsedirektoratet er dataansvarlig for behandlingen av opplysningene
etter at de er avlevert.
Journaler som avleveres oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli
bruk for dem, og kan deretter tilintetgjøres etter samråd med Riksarkivaren eller avleveres til offentlig
arkivdepot. Materialet fra spesialisthelsetjenesten skal behandles som bestemt i helsearkivforskriften.»
Side 36

Sak XX/21 Faktaark 56 Formål og behandlingsgrunnlag

Mer konkret om bakgrunnen for produktet
 Saken gjelder oppdatering av eksisterende produkt. Oppdateringen ble gjennomført på
bakgrunn av:
 Tilbakemeldinger om at det eksisterende produktet var noe kortfattet formulert
 Ny praksis fra personvernnemnda, som inneholder relevante avklaringer
 Nye lovkommentarer til pasientjournalloven inneholder relevante avklaringer

Side 38

Prosessen for revideringen
 Arbeidspakke

 Produktet inngår ikke i noen av de ordinære arbeidspakkene

 Forankring

 Prosjektgruppen, sekretariatet og sekretariatsleder har hatt løpende kontakt om utviklingen
i arbeidet

 Involvering av sektoren

 Det har ikke blitt lagt opp til annen involvering av interessenter i sektoren enn det
fremlegget for SG nå innebærer

Side 39

Sammendrag
 Faktaarket beskriver kravene til definering av formål og
behandlingsgrunnlag ved behandling av personopplysninger.
I tillegg beskrives når de forskjellige
behandlingsgrunnlagene i personvernforordningen artikkel 6
nr. 1 kan benyttes.
 Faktaarket beskriver de særlige kravene som gjelder ved
behandling av helseopplysninger og andre særlige
kategorier av personopplysninger. Faktaarket beskriver de
unntakene der slik behandling tillates, som er mest aktuelle
for helse- og omsorgssektoren.
 Målgruppen for faktaarket er virksomheter som behandler
helse- og personopplysninger. Faktaarket er særlig relevant
for den som planlegger, er ansvarlig for eller har fått delegert
til seg det daglige arbeidet med en behandling av
personopplysninger. Både medisinskfaglig kompetanse og
personvernkompetanse vil imidlertid være avgjørende for å
gjøre gode vurderinger knyttet til formål og
behandlingsgrunnlag.

 Faktaarket er bygget opp som følger:
1. Formål
2. Kravet til nødvendighet ved bruk av enkelte
behandlingsgrunnlag
3. Alminnelig behandlingsgrunnlag
4. Særlige krav ved behandling av
helseopplysninger
5. Supplerende rettsgrunnlag
6. Eksempel på vurdering av behandlingsgrunnlag
i helse- og omsorgssektoren

Side 40

Viktige problemstillinger som har blitt vurdert og
forslag til løsning
Problemstilling

Forslag til løsning

Det kan være utfordrende å identifisere riktig
behandlingsgrunnlag for behandling av
personopplysninger som utføres i helse- og
omsorgssektoren

Gi generell veiledning om fastsettelse av
behandlingsgrunnlag i helse- og omsorgsektoren,
samt vise til konkrete eksempler

Forskjellene mellom samtykke som
behandlingsgrunnlag i personvernlovgivningen og
samtykke til å motta helsehjelp har vært uklar

Beskrive forskjellene mellom disse samtykkene og
at et samtykke til å motta helsehjelp vanligvis ikke
har noen direkte betydning for om dataansvarlig
har behandlingsgrunnlag. Henvise til klare kilder.

Side 41

Ferdigstilling og publisering
 Hvis det reviderte produktet vedtas på
møtet, vil det bli publisert før årsskiftet
 Sekretariatets vurdering er at det ikke er
behov for å oversette dette produktet til
engelsk
 Produktet planlegges markedsført første
halvdel 2022

Side 42

Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner det fremlagte faktaarket som faktaark nr. 56 om formål
og behandlingsgrunnlag

Side 43

Sak 67/21 Veileder om tilgang til helse- og
personopplysninger

Mer konkret om bakgrunnen for produktet
 Endringer i krav som er spesielt viktige for tilgangsstyring





eIDAS-forordningen
Selvdeklarasjonsforskriften
Personvernforordningen
Pasientjournalforskriften

 Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter er opphevet

 Nye veiledere som er spesielt viktige for tilgangsstyring

 ISO/IEC 27001 – område A9 Aksesskontroll og A12.4 Logging og overvåking
 Standarden er ikke ny siden forrige versjon av veilederen, men den ble ikke referert til i forrige versjon av
veilederen

 NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0
 Centre for Internet Security (CIS) Controls v8.

Side 45

Prosessen for revideringen
 Arbeidspakke

 Produktet inngår i arbeidspakke tilgang

 Forankring

 Plan for arbeidet og initielle vurderinger av produktet har tidligere blitt fremlagt for SG for
Normen
 Jevnlig møter mellom prosjektgruppen i sekretariatet og sekretariatsleder om utviklingen i
arbeidet

 Involvering av sektoren

 Fremlagt for referansegruppe bestående av deltakere fra Legeforeningen, Helse Nord IKT,
Helse Vest, Helse Sør-Øst, OUS, DIPS, TietoEvry, Unicare, SAS Institute, Direktoratet for ehelse, og en person meldt på privat med bakgrunn fra kommunehelsetjenesten
 Fremlagt på fire møter
 I forkant av møtene har deltakerne fått tilsendt utkast, som noen av de har gitt skriftlige innspill på

 Innspillswebinar åpent for alle har blitt avholdt
 Fremlagt for deltakere i fagnettverket for IKT-sikkerhetsarkitektur
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Sammendrag
 Veilederen gir veiledning til og skal bidra til
etterlevelse av krav i Normen til etablering av
tilfredsstillende tilgangsstyring innad i
virksomheten og mellom virksomheter.
Veilederen omtaler hovedsakelig temaene
autorisering, autentisering og kontroll av
tilganger, men gir også en overordnet innføring i
generelle prinsipper for tilgangsstyring.
 Veilederen vil være særlig relevant for
systemforvalter og personell som jobber praktisk
med tilgangsstyring i virksomheten, men også
andre roller som for eksempel dataansvarlig,
informasjonssikkerhetsleder og sikkerhetsleder.
 Veilederen er avgrenset til tilgangsstyring i
behandlingsrettede helseregistre som skal gi
grunnlag for helsehjelp eller å administrere eller
kvalitetssikre helsehjelp.

Side 47

Viktige problemstillinger som har blitt vurdert og
forslag til løsning
Problemstilling

Forslag til løsning

Veilederens avgrensning har vært tema for diskusjon i flere
referansegruppemøter. Det har vært viktig for referansegruppen at
veilederen også omfatter tilgang til IKT-infrastrukturen, da svak
tilgangsstyring for tilgang til infrastrukturen åpner for tilgang for
aktører med forsett om skade eller ulovlig vinning.

Avgrense til tilgangsstyring i behandlingsrettede helseregistre for
«primærformål» som yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelp.
Veilederen dekker både tilgangsstyring for helsepersonell og
annet personell som gis tilgang til den underliggende IKTinfrastrukturen for de behandlingsrettede helseregisterrene.

Videre har det blitt diskutert hvorvidt tilgangsstyring i forbindelse
med forskning skal omtales i veilederen, da det eksisterer eget
veiledningsmateriell som omhandler forskning.

For tilgangsstyring for «sekundærformål» som forskning vises det
til egen veileder for forskning, der vi har kommet med innspill til
noe tekst om tilgangsstyring. Det vises også til kompletterende
veiledning fra andre instanser for tilgangsstyring generelt.

Virksomheter er underlagt de samme kravene til tilgangsstyring,
uavhengig om det gjelder tilgangsstyring internt i virksomheten
eller mellom virksomheter. Veileder om tilgang mellom
virksomheter overlapper derfor med veilederen for tilgang til helseog personopplysninger.

Veilederen for tilgang mellom virksomheter utgår og temaer
innarbeides i et eget kapittel i veileder for tilgang til helse- og
personopplysninger. Kapittelet fokuserer på problemstillinger
spesifikt for tilgang på tvers, og viser for øvrig til kravene som
presenteres i øvrige deler av veilederen.

Det pågår et arbeid for samarbeid om felles tillitsmodell, som vil
påvirke måten virksomheter samarbeider på og tilgjengeliggjør
opplysninger mellom hverandre. Arbeidet er ikke ferdigstilt, og det
er usikkert hvordan samarbeidet vil legges opp i praksis.

Kapittelet som omhandler tilgang mellom virksomheter holdes kort
og tar for seg hvordan kravene til tilgang kan etterleves i dag.
Kapittelet viser til at det pågår et arbeid som trolig vil endre måten
virksomheter samarbeider på. Det foreslås at kapittelet revideres
igjen når arbeidet med felles tillitsmodell er ferdigstilt.
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Ferdigstilling og publisering
 Hvis det reviderte produktet vedtas på
møtet, vil det bli publisert før årsskiftet
 Sekretariatets vurdering er at det ikke er
behov for å oversette dette produktet til
engelsk
 Produktet planlegges markedsført første
halvdel 2022
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Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner den fremlagte veilederen som veileder om tilgang til
helse- og personopplysninger

Side 50

Sak 68/21 Veileder med avtaleeksempler ved samarbeid om
felles journal

Mer konkret om bakgrunnen for produktet
 Endringer i krav som er spesielt viktige for innholdet i avtaler mellom virksomheter som
samarbeider om felles journal
 «Databehandlingsansvarlig» er i flere regelverk endret til «dataansvarlig»
 Ny personopplysningslov/GDPR

 Avklarer tydeligere hvem som er dataansvarlig (GDPR art 4 nr. 7)
 Uttrykket «hjelpemidler» for behandlingen (av personopplysninger) er erstattet med «midler» for behandlingen

 Ny pasientjournalforskrift

 Bl.a. er innholdet om opphør av virksomhet i tidligere forskrifts § 15 «flyttet» til ny forskrifts § 17

 Opphevelse av forskrift om tilgang mellom virksomheter

 Færre uttrykkelig krav om bl.a. hva som skal inngå i en avtale

 Endringer i annet veiledningsmateriell som det vises til eller bør vises til i denne veilederen

 Revidert veileder om tilgang til helse- og personopplysninger, der bl.a. temaet tilgang mellom virksomheter
er oppdatert
 Revidert FA 15 som har endret tittel (ny endring til Logging og innsyn i logg er nå foreslått)
 Opphevelse av FA 6b Sikkerhetsrevisjon – sjekkliste
 Opphevelse av FA 38 Sikkerhetskrav for systemer
 Innholdet ble i stor grad videreført i kolonnen med systemkrav i vedlegg 6.1 til Normen 6.0
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Omfanget av endringer det er behov for
 Sekretariatet har vurdert at det ikke er viktig med en revidering av veilederen nå, men at det
er behov for enkelte tekniske og redaksjonelle oppdateringer
 Fra v. 3.0 til v. 3.1

 Sekretariatet anbefaler at redaksjonskomiteen for Normen vurderer om det er behov for en
revidering av veilederen i 2022 (eller senere)
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Tekniske og redaksjonelle endringer
 Veilederen er konvertert til den nye malen for veiledere

 Bl.a. ny forside, fjerning av kursivering for definerte uttrykk, fjerning av definisjoner (henvises heller til Normens vedlegg 6.2
Definisjoner og fjerning av listen over navngitte referansegruppedeltakere

 Alle forekomster av «databehandlingsansvarlig» er endret til «dataansvarlig»
 Setningen om at det er et krav om at dataansvarlig må ha rettslig partsevne, er fjernet

 Setningens innhold er ikke riktig (i hvert fall ikke etter ny personopplysningslov/GDPR). Innholdet vil fortsatt passe for f.eks. private
helsevirksomheter og helseforetakene, men for mange andre statlige forvaltningsorganer er det kun staten v/ departementet som
har rettslig partsevne for forvaltningsorganet

 Kapittelet mot slutten om anbefalte dokumenter om informasjonssikkerhet, er fjernet
 Dokumentene er dels opphevet og dels endret

 Kapittelet med referanser til regelverk, andre veiledere og andre produkter under Normen, er oppdatert
 Noen mindre språklige endringer

 Enkelte lange setninger er delt opp
 Enkelte ortografiske feil er rettet
 Enkelte uttrykk er erstattet med mer passende uttrykket (f.eks. «grunnlag» i stedet for «hjemmel»)
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Ferdigstilling og publisering
 Hvis det oppdaterte produktet vedtas på
møtet, vil det bli publisert før årsskiftet
 Sekretariatets vurdering er at det ikke er
behov for å oversette dette produktet til
engelsk
 Produktet planlegges ikke markedsført
særskilt, men det vil bli informert i
nyhetsbrev og på normen.no at
produktet har blitt oppdatert
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Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner oppdatert versjon av veileder med avtaleeksempler ved
samarbeid om felles journal.
 Redaksjonskomiteen for Normen skal vurdere om det er behov for at veilederen
revideres i 2022
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Sak 69/21 Faktaark 15 Logging og innsyn i logg

Mer konkret om bakgrunnen for dette produktet
 Endringer i krav som er spesielt viktige for logging
 Pasientjournalforskriften § 14
 Personvernforordningen

 Nye veiledere fra andre som er spesielt viktige for logging

 NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 (spesielt grunnprinsipp 3.2 og 3.3)
 CIS Control 8 – Audit Log Management
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Prosessen for revideringen
 Arbeidspakke

 Produktet inngår i arbeidspakke Tilgang

 Forankring

 Plan for arbeidet og initielle vurderinger av produktet har tidligere blitt fremlagt for SG for Normen
 Jevnlig møter mellom prosjektgruppen i sekretariatet og sekretariatsleder om utviklingen i arbeidet

 Involvering av sektoren

 Fremlagt for referansegruppe bestående av deltakere fra ulike typer virksomheter og
sammenslutninger i sektoren
 Fremlagt på to av møtene
 I forkant av møtene har deltakerne fått tilsendt utkast, som noen av de har gitt skriftlige innspill på
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Sammendrag
 Faktaarket omhandler logging, loggoppfølging og
innsyn i logg, og har som formål å gi ytterligere
føringer og innspill til hvordan virksomheten bør
gå frem for å etterleve Normens krav på området.
 Målgruppen for faktaarket er virksomheter som
behandler helse- og personopplysninger. Typiske
roller i virksomheten er dataansvarlig og
personell som jobber daglig med logging og
oppfølging av logger.
 Faktaarket er avgrenset til logging og innsyn i
logg, av hensyn til informasjonssikkerhet og
personvern knyttet til behandlingsrettede
helseregistre for etterlevelse av
pasientjournalloven § 22.

 Faktaarket er bygget opp som følger:
1. Logging og hendelsesregistrering
•
•

Rutine for logging
Hva som skal logges og når logging skal etableres

2. Oppfølging og bruk av logger





Rettslige rammer for bruk av logger
Analyse av logger og avdekking av brudd
Bruk av logger som bevis
Oppfølging av logger ved tilgang mellom virksomheter

3. Innsyn i logg
 Forberedelser før innsyn
 Behandling av forespørsel om innsyn
 Gjennomføring av innsyn

4. Sikring, oppbevaring og sletting av logger
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Viktige problemstillinger som har blitt vurdert og
forslag til løsning
Problemstilling

Forslag til løsning

Logging er et omfattende tema, og faktaarket ville
blitt veldig langt og tungt om det skulle gå detaljert
inn på logging for alle formål.

Avgrense mot logging knyttet til behandlingsrettede
helseregistre, og vise til annet veiledningsmateriell
for logging generelt.

Kravet om at logger enkelt skal kunne analyseres
ved hjelp av analyseverktøy er et krav som
virksomheter har utfordringer med å etterleve per
dags dato.

Gi generell veiledning til analyseverktøy, og
anbefaling om organisatoriske tiltak som kan
implementeres i påvente av de tekniske tiltakene.

Lagringstid på logger er ikke tydelig definert i lovog forskrift.

Gi generell veiledning til lagring av logger, og se på
dette opp mot behovet for å yte helsehjelp,
kontrollere tilganger, og bevise/motbevise brudd på
personopplysningssikkerheten.
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Ferdigstilling og publisering
 Hvis det reviderte produktet vedtas på
møtet, vil det bli publisert før årsskiftet
 Sekretariatets vurdering er at det ikke er
viktig å oversette dette produktet til
engelsk
 Produktet planlegges markedsført første
halvdel 2022
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Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner det fremlagte faktaarket som faktaark nr. 15 om logging
og innsyn i logg
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Sak 70/21 Sanering av veiledningsmateriell

Oversikt over veiledningsmateriell som anbefales sanert
 FA 21 - Sikkerhetskopi
 FA 26 - Sikring av trådløs teknologi
 FA 47 - Autorisasjonsregister
 FA 31 - Passord og passordhåndtering
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Begrunnelse for sanering av FA 21 - Sikkerhetskopi
 Innholdet omhandler ingenting som er spesifikt for sektoren og fremstår som utdatert
 Temaet sikkerhetskopi dekkes tilfredsstillende av andre anerkjente kilder (f.eks.
NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet)
 Det kan likevel være behov for noen praktiske råd om sikkerhetskopi til små
virksomheter
 Praktiske råd om sikkerhetskopi bør vurderes innarbeidet i veilederen for små
virksomheter, når den blir revidert i 2022
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Begrunnelse for sanering av FA 26 - Sikring av trådløs
teknologi
 Innholdet omhandler ingenting som er spesifikt for sektoren og fremstår som utdatert
 Innholdet omhandler WIFI-nettverk/WLAN (sikkerhetstiltak og bruk)
 Temaet dekkes tilfredsstillende av andre anerkjente kilder (f.eks. NSMs
grunnprinsipper for IKT-sikkerhet) som gir helhetlige anbefalinger om
nettverkssikkerhet (ikke bare trådløs teknologi)

 Lite er lenger spesifikt for WLAN. De fleste sikkerhetsfunksjoner bygger på underliggende
nettverk. Et eget produkt om kun trådløs teknologi, adskilt fra nettverkssikkerhet generelt,
kan derfor gi et litt misvisende bilde av nettverkssikkerhet.
 Det er fortsatt noen spesifikke anbefalinger om trådløs teknologi (fra ulike kilder), men det
anses ikke tilstrekkelig til å forsvare opprettholdelse og oppdatering av faktaarket.
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Begrunnelse for sanering av FA 47 - Autorisasjonsregister
 Innholdet i faktaarket er i stor grad spesifikt for sektoren og er fortsatt relevant

 Jf. kravet i pasientjournalforskriften § 13 om at dataansvarlig skal ha oversikt over hvem
som har tilgang til hvilke typer opplysninger og kunne kontrollere i ettertid hvem som har
benyttet seg av tilgangen

 Det er et mål å redusere antallet produkter under Normen
 Innholdet er derfor nå i tilstrekkelig grad innarbeidet i den reviderte veilederen om
tilgang til helse- og personopplysninger

Side 68

Begrunnelse for sanering av FA 31 - Passord og
passordhåndtering
 Innholdet omhandler lite som er spesifikt for sektoren og fremstår som utdatert
 Temaet dekkes av andre anerkjente kilder som samlet gir tilstrekkelig veiledning





NSM – Råd og anbefalinger om passord
Nettvett.no – Slik lager du sterke passord
CIS – Password Policy Guide
National Cyber Security Centre – Password policy: updating your approach

 Det er nå innarbeidet veiledning om passord (litt over én side) i revidert veileder om
tilgang til helse- og personopplysninger kap. 3.2.5
 I kapittelet er det gitt noen råd og nevnt noen risikofaktorer knyttet til passord, gitt et
eksempel på retningslinjer for passord og henvist til ovennevnte kilder med direkte linker
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Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner at følgende produkter saneres:
 FA 21 - Sikkerhetskopi
 FA 26 - Sikring av trådløs teknologi
 FA 47 - Autorisasjonsregister
 FA 31 - Passord og passordhåndtering
 Når veilederen for små virksomheter blir revidert i 2022, skal sekretariatet vurdere
å innarbeide praktiske råd om sikkerhetskopier i veilederen
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Aasta

Sak 72/21 Handlingsplan 2022

Strategi og handlingsplan
 De overordnede og langsiktige målene for Normen skal være beskrevet i mandatet til
Styringsgruppen og i Normens hoveddokument.
 For å oppnå de overordnede og langsiktige målene for Normen, skal det foreligge en
strategi for Normen. Strategien skal beskrive hvordan målene skal nås på
mellomlang sikt og besluttes av Styringsgruppen. Strategien gjelder for tre til fire år
om gangen, men kan oppdateres og endres årlig.
 For å gjennomføre strategien skal det foreligge en handlingsplan for Normen.
Handlingsplanen er et verktøy for styring av oppgaveporteføljen og skal beskrive
konkrete tiltak. Planen besluttes av Styringsgruppen og gjelder for ett år om gangen.
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STRATEGI 2019-2021
2022

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten –sektorens felles
krav, verktøy og arena for informasjonssikkerhet og personvern
Normen skal…

Strategi

● bidra til at virksomheter som følger
Normen har egnede tekniske og
organisatoriske tiltak på plass

Helse- og omsorgssektorens
felles bransjenorm skal øke
sin nytte og relevans gjennom

● fremme samhandling gjennom tillit
i helse- og omsorgssektoren

● forenkling

● fremme en balansert tilnærming til
konfidensialitet, tilgjengelighet,
integritet og robusthet

● tilgjengeliggjøring
● oppdatering

● forenkle arbeidet med
informasjonssikkerhet og
personvern

● effektiv utadrettet
virksomhet
● tilpasning til
personvernforordningen

Prioriterte temaområder
● Pasient-/brukerrettigheter
og personvern
● Leverandørkrav og oppfølging
● Sekundærbruk

Prioriterte målgrupper
● Ledelse
● Leverandører og
databehandlere
● Små virksomheter

2022
STRATEGI 2019-2021
STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER OG INITIATIVER
1

Forenkling,
lesbarhet og
nyttige verktøy
 Enklere språk
 Dokumenter med
bedre grafisk
utforming
 Kortversjoner
 Nye verktøy og
formater, mer enn
bare pdf

2

Felles arena
● Være tilgjengelig og i tett
dialog og samarbeid med
sektoren og andre
relevante aktører
● Revidere og videreutvikle
Normens kursstrategi- og
virksomhet
● Vurdere hvordan pasienter
og leverandører kan
inkluderes bedre i
Normarbeidet

3

Sektorens felles kravsett til
informasjonssikkerhet og personvern
 Bidra aktivt til felles normering på
områder der sektoren ønsker det
 Utvikle Normens rolle som verktøy i
anskaffelser og leverandøroppfølging
 Søke og opprettholde godkjenning som
en godkjent atferdsnorm
 Følge opp etterlevelse av Normen for å
skaffe til veie bedre faktagrunnlag som
grunnlag for Normens utvikling.
 Utarbeide oversikt som viser bakgrunn
for Normens ulike krav (lovspeil)

Handlingsplan Normen 2021
Styring og forvaltning

Implementering
Sammensetning og
forvaltningsmodell

Valg

Tiltak fra
2020

Veiledningspakker

Video, lyd og bilde
Digital pasientkommunikasjon
Rettigheter + Behandlingsgrunnlag

Tilgangsstyring
Forskning
Internkontroll + risiko (inkl. FA «Integritet»)
Sanering/ oppdatering

2022

Teknisk/IoT og Leverandør
Understøtte gode og sikre informasjonssystemer
Faktaark tiltak integritet

Kurs og webinar

Utadrettet virksomhet

normen.no og sosiale medier
Nye verktøy
4. februar

25. mars

11. juni

23. september

1. – 2. desember

2022

Tema fra handlingsplan 2021 som styringsgruppen
tidligere har vedtatt skal fortsette i 2022
 Veiledningspakke «Leverandør»
 Veiledningspakke «Teknisk og IoT»
 Nye verktøy på normen.no

Er tidligere besluttet av Styringsgruppen at skal med i Handlingsplan 2022

Side 76

Oppgaver fra strategien som krever oppfølging
 Små virksomheter


Planer om mer spesifikke kurs, verktøy og målrettet informasjon ble utsatt som følge av korona, f,eks.





E-læringskurs
«Starthjelp» for små (og nye) virksomheter
ROS-bank



Veileder om små virksomheter er moden for revisjon



Vedtak fra Styringsgruppen om at spørsmålet om Normen skal være en godkjent adferdsnorm skal tas opp til ny vurdering i 2022




F.eks. for å undersøke påstanden «Færre kommuner bruker Normen nå, hvorfor?»
Dette er et viktig punkt som sekretariatet ønsker å prioritere




Nå som det etter hvert går an å arrangere fysiske kurs igjen må vi se på kursporteføljen på nytt
Lage gode e-læringskurs og opplæringvideoer








F.eks. «Normsjekken på nett» og e-læring
Finne frem på normen.no; metadata og tagging
Sortere veiledningsmaterialet på nye måter, f.eks. «Dette materiellet er aktuelt for deg som er pvo i en kommune»
Terminologi/definisjons-register
Er allerede prioritert av Styringsgruppen i Handlingsplan 2021
Sekretariatet mener at dette er viktig å prioritere høyt i 2021

 Atferdsnorm

 Undersøkelse av etterlevelse av Normen som grunnlag for videreutvikling
 Kurs

 Ledelse
 Forenkling, lesbarhet og nyttige verktøy

Side 77

Andre innspill fra sekretariatet






Strategi for Normen 2023-2026 (faktagrunnlag)
Markedsføre nytt materiell laget i 2020 og 2021
Sikkerhetskultur og kompetanseheving
Data- og dokumentdeling
Fysisk Normkonferanse 2022
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Innspill fra redaksjonskomite
 Se eget vedlegg
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Innspill fra andre
 Kan Normen utvides med å omtale håndtering av sikkerhetshendelser (deteksjon og
respons) på en mer utfyllende måte

Side 80
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Sekretariatets forslag til hovedoppgaver 2022
 Strategi 2023-2026
 Revidering og utvikling av veiledningmateriell







Veiledningspakke «Leverandør»
Veiledningspakke «Teknisk og IoT»
Gjenstående revisjon
Test
Revidere veileder bruk av skytjenester
Faktaark integritet

 Revidere veileder for små virksomheter, inkl «ROS-bank» - Prioritet 1 eller 2 avhengig av arbeid med
kartlegging som fagorgan
 Sikkerhetshendelser (deteksjon og respons) Prioritet 2

 Nye temaer i Normen

 KI (forskningsveilederen som utgangspunkt)
 Data- og dokumentdeling (tilgang mellom virksomheter – startpunkt)
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Sekretariatets forslag til hovedoppgaver 2022
 Forenkling og tilgjengeliggjøring»

 Nye normen.no; fylle med innhold, hrml versjoner av alt eksisterende veiledningsmateriell
 Revisjon av eksisterende og nye målgruppeartikler
 Ny artikkel om pasienters bruk av Normen

 Nye verktøy på normen.no;. «Normsjekk på nett» og «ROS-bank»,

 Kompetanseheving

 Fysisk konferanse, flere fysiske og digitale kurs, videreutvikle webinarene, e-læringskurs og
videoer på normen.no, ambisjonsnivå

 Kartlegge hvordan vi kan følge opp etterlevelse av Normen Prioritet 1 eller 2 avhengig av
arbeid med kartlegging som fagorgan
 Pasientinvolvering

 artikkel på normen.no
 arbeid i strategien
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Handlingsplan Normen 2022
Nye temaerenkling og

KI
Data- og dokumentdeling
Fjernaksess

Veiledningsmateriell

Krav i anskaffelser og leverandøroppfølging
Sikkerhetshendelser (deteksjon og respons)
Faktaark integritet
Veileder for små virksomheter
Veileder for bruk av skytjenester
Faktaark test
Digitale verktøy; Normsjekken på nett og ROS-bank

Strategi 2023-202?
Målgruppeartikler/ veiledning:
Pasienter, kommune, leverandør

Kompetanseheving

Kurs, webinar og konferanse
normen.no

17.mars

2. juni

26. september

24. november

Veileder i personvern
og
informasjonssikkerhet
i forskningsprosjekter
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn - Tilfredsstillende personvern og
informasjonssikkerhet er forutsetninger for
kvalitet og tillit
At forskningsinstitusjoner evner å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig og
sikker måte, er en viktig forutsetning for befolkningens tillit og vilje til å dele sine opplysninger
til bruk i forskningen. Uten en forsvarlig håndtering av de registrerte og deres opplysninger,
vil både tilliten og opplysningenes riktighet eller reliabilitet svekkes. Denne
forskningsveilederen vil forhåpentligvis kunne bidra med å løfte frem noen viktige
forutsetninger for å lykkes med et forskningsprosjekt, og vise hvordan de registrertes
personvern på nær sagt alle områder går hånd i hånd med et slikt mål.
God styring og kontroll i all behandling av person- og helseopplysninger er også en viktig
forutsetning for at et prosjekt skal anses å være etisk og juridisk forsvarlig og publiserbart i
henhold til anerkjente forskningsetiske normer.

1.2 Tema - Formålet med forskningsveilederen
Veilederen retter seg hovedsakelig mot prosjektledere i forskningsprosjekter, men kan også
være nyttige for andre, som forskere uten prosjektansvar, forskningssykepleiere,
forskerstøttefunksjoner, personvernombud, ledelsen i forskningsinstitusjoner og lignende.
Veilederen tar for seg all forskning på helse- og personopplysninger, og er ikke begrenset til
helseforskningslovens virkeområde. I tillegg til helseforskning vil veilederen kunne brukes i
kvalitetssikring og annen forskning, forskning på teknologi, biologisk materiale og ved
legemiddelutprøving.
Etikk eller etiske spørsmål knyttet til forskning behandles ikke i denne veilederen. For mer
informasjon om forskningsetikk se nettsiden til De nasjonale forskningsetiske komiteene
(www.forskningsetikk.no).
Veilederen er ikke er en generell veileder i forskingsprosjekter, men begrenser seg til
ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter i helse- og
omsorgssektoren.
Denne veilederen begrenser seg til ansvar og plikter knyttet til informasjonssikkerhet,
personvern og datahåndtering i forskningsprosjekter.

1.2.1 Leseveiledning
I kapittel 2 til 5 gis en oversikt over noen sentrale temaer innen informasjonssikkerhet og
personvern.
Veilederen har som mål å være et godt hjelpemiddel før, underveis og i avslutningen i et
forskningsprosjekt. Kap. 6-8 følger derfor prosessen i et forskningsprosjekt, fordelt på
planlegging, gjennomføring og avslutning. En del av virksomhetens plikter og oppgaver
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følger fasene i prosjektet. For en komplett oversikt over oppgaver, plikter og virksomhetens
ansvar må hele veilederen leses.

1.3 Om Normen
Denne veilederen er et støttedokument under Normen som forvaltes av Styringsgruppen for
Normen. Veilederen følger Normens forvaltningsmodell.
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-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

1.4 Relevante regelverk
Personvern og informasjonssikkerhet i forskning reguleres av en lang rekke lover, forskrifter
og internasjonale konvensjoner. De mest sentrale er nevnt her.
Da personopplysingsloven og personvernforordningen ble vedtatt, ble det samtidig gjort en
rekke endringer i helselovgivingen. Disse reglene utfyller og til dels skjerper enkelte av de
generelle kravene i personvernregelverket. Det er presumert i forarbeidene til
personopplysingsloven at helselovgivingen, etter at disse endringene ble innført, er i
samsvar med personvernregelverket. 1 Dette innebærer at ved behandling av helse- og
personopplysninger til forskningsformål, kan man ikke utelukkende basere seg på
særlovgivingen som omtaler forskning, men man må også se til de generelle reglene i
personopplysningsloven og personvernforordningen.

1.4.1 Relevante regelverk

1

•

Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR (?))

•

Helseforskningsloven m/ forskrift

•

Forskrift om medisinske kvalitetsregistre

•

Helseregisterloven

•

Helsepersonelloven

•

Pasientjournalloven

•

Pasient- og brukerrettighetsloven

•

Helsinkideklarasjonen av 1964 med senere revisjoner

Prop. 56 LS (2017-2018) s. 183.
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•

EU-forordningen om medisinsk utstyr (EU/2017/745) (MDR (?))

•

Lov om legemiddelutprøving

•

Biobankloven

•

Vancouverkonvensjonen

•

Oviedokonvensjonen med tilhørende tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning

1.4.2 Definisjoner og begreper i veilederen
I dette kapittelet gis det en oversikt over definisjoner og begreper som benyttes i veilederen:
Helse- og personopplysninger eller personidentifiserbare opplysninger:
Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person
(«den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte
kan identifiseres. Dette innebærer at opplysningene er av en slik karakter at det er mulig å
identifisere enkeltpersoner, for eksempel ved at personnummer er kjent eller ved at
kombinasjoner av opplysninger fører til at enkeltpersoner kan identifiseres (direkte og
indirekte identifisering).
Eksempler på personopplysninger kan være navn, adresse, og fødselsnummer.
Helseopplysninger er personopplysninger om en fysisk persons fysiske eller psykiske helse,
herunder om ytelse av helsetjenester, som gir informasjon om vedkommendes helsetilstand.
Helseopplysninger er definert som en særlig kategori av personopplysninger etter
personvernforordningen.
Denne veilederen bruker begrepet helse- og personopplysninger for å understreke at ikke all
forskningsdata er helseopplysninger, men også kan inneholde personopplysninger som ikke
er en særlig kategori/sensitive personopplysninger. Skillet mellom personopplysninger og
særlige kategorier er avgjørende for hvilke rettslige grunnlag som gjør seg gjeldende, og har
konsekvenser for gjennomføring av andre typer vurderinger som må gjøres i forbindelse med
forskningsprosjektet.
Pseudonyme opplysninger: Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en
slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til en bestemt registrert uten bruk
av tilleggsopplysninger. Pseudonyme opplysninger regnes som person- eller
helsehelseopplysninger i personvernforordningen, selv om risikoen for identifisering av
forskningsdeltakeren er lavere. Pseudonymisering av personopplysninger innebærer at
enkelte direkte identifiserende kjennetegn blir erstattet med for eksempel et løpenummer el.,
som fremdeles fungerer som en unik identifikator. Deretter lagres koblingen mellom den
identifiserte personen og koblingsnøkkel adskilt fra de pseudonymiserte dataene. Selv om
man ikke har tilgang til kodenøkkel, kan det likevel forekomme tilfeller der opplysningene
samlet sett kan være i stand til å identifisere personer. Hvert datasett med opplysninger må
vurderes konkret.
Opplysninger som ser anonyme ut for forsker vil være å regne som personopplysninger
dersom de som har utlevert opplysningene til prosjektet (for eksempel et helseregister) sitter
med en koblingsnøkkel. Et annet eksempel kan være IP-adresse, som er en type opplysning
som kanskje ikke forteller deg hvem den registrerte er, men som nettleverandør vil kunne
identifisere. Det samme gjelder opplysninger om geolokasjon.
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Pseudonymisering kan redusere risikoen for de registrere og bidra til at den dataansvarlige
kan oppfylle sine plikter med hensyn til vern av personopplysninger.
Avidentifiserte opplysninger: Uttrykket avidentifiserte opplysninger har vært mye brukt i
forskningssektoren, men er ikke videreført i personvernforordningen. Uttrykket har også vært
definert på ulike måter. Denne veilederen forholder seg til kategoriene av
personopplysninger som følger av personvernforordningen (personopplysninger,
pseudonyme personopplysninger og anonyme opplysninger)
Anonyme opplysninger: Kan ikke knyttes til enkeltpersoner og regnes derfor ikke som
personopplysninger. Dette betyr at opplysningene ikke er egnet til å gjenkjenne/identifisere
personen. Dersom helse- og personopplysninger er anonymisert, skal det ikke være mulig å
tilbakeføre opplysningene til den opplysningene gjelder. Behandling av anonyme
opplysninger omfattes ikke av personvernregelverket eller taushetsplikten, og kan fritt
innsamles, registreres, utleveres, mv. for forskningsformål.
En behandling regnes i utgangspunktet som anonym dersom det ikke er mulig å
(re)identifisere enkeltpersoner på noe tidspunkt av databehandlingen. Det er derfor viktig å
gjøre gode vurderinger om hvorvidt et datasett er anonymt før behandling av dataene kan
starte. For mer informasjon om anonymisering se kap. 5.
Dersom forsker/databehandler/registereier har en koblingsnøkkel med ID til selve
datamaterialet er ikke dataene anonyme.
Dataansvarlig: En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller
ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med
behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes. Dataansvarlig er
den virksomheten som har ansvaret for behandling av helse- og personopplysninger. I
praksis vil dette være øverste ledelse i virksomheten. Dataansvaret kan ikke delegeres.
Tilsvarende begrep i personvernforordningen er behandlingsansvarlig.
Delt dataansvar: Dersom to eller flere behandlingsansvarlige i fellesskap fastsetter
formålene med og midlene for behandlingen, skal de være felles behandlingsansvarlige. De
skal på en åpen måte fastsette sitt respektive ansvar for å overholde forpliktelsene i denne
forordning, særlig med hensyn til utøvelse av den registrertes rettigheter og den plikt de har
til å framlegge informasjonen nevnt i artikkel 13 og 14, ved hjelp av en ordning seg imellom,
med mindre og i den grad de behandlingsansvarliges respektive ansvar er fastsatt i
unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, personvernforordningen art 24.
I forskningsprosjekter er det ofte slik at man samarbeider med andre institusjoner om f. eks
analyser av humant biologisk materiale. I motsetning til bruk av en databehandler, vil
samarbeidspartneren være med på å bestemme formålet med behandlingen av
opplysningene, være med på publisering mv. Her vil virksomhetene ha et felles dataansvar
for de dataene som genereres av analysene, ikke alle dataene i forskningsprosjektet. Ved
felles dataansvar skal virksomhetene på forhånd avtale hvordan forpliktelsene etter
personvernforordningen skal organiseres.
Forskningsansvarlig: Den forskningsansvarlige er en (fortrinnsvis) juridisk eller (unntaksvis)
fysisk person med et overordnet ansvar for å tilrettelegge for at forskningen skjer på en
forsvarlig måte, herunder sørge for at personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold
ivaretas. Den forskningsansvarlige kan delegere oppgaver til andre, så frem den det
delegeres til har nødvendig kompetanse til å utføre oppgaven. Det er kun oppgaver som kan
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delegeres, ikke ansvaret. Det skal alltid oppnevnes en kontaktperson for den
forskningsansvarlige for hvert forskningsprosjekt.
Dataansvarlig og forskningsansvarlig vil ikke alltid være samme virksomhet. I for eksempel
oppdragsstudier, vil typisk et legemiddelfirma være oppdragsgiver/sponsor, og den som
uformer protokoll, finansierer forskningsprosjektet, utformer informasjonsmateriell etc. De
bestemmer med andre ord formålet med prosjektet. På den andre siden er helseforetaket
forskningsansvarlig. Det vil si at står for selve gjennomføringen av forskningsprosjektet,
herunder sørge for at nødvendige godkjenninger foreligger, rekruttering av pasienter, daglig
drift av forskningsprosjektet og øvrige plikter etter helseforskningsloven m/forskrift.
Helseforetaket vil her være dataansvarlig frem til utlevering (de dataene som er lagret i
kliniske systemer ved sykehuset). Deretter har prosjektet rutiner for å sende data til sponsor
etter å ha innhentet dem fra prosjektdeltakere, f. eks utfylte skjemaer som sendes via
programvare for datainnsamling i kliniske studier (eCRF-løsninger).
Databehandler: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert
annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den dataansvarlige. En
databehandler vil typisk være en leverandør av tekniske systemer og løsninger eller en
samarbeidsvirksomhet som utfører behandling av helse- og personopplysninger for
dataansvarlig/forskningsansvarlig. Eksempelvis der en annen virksomhet enn
forskningsinstitusjonen utfører dataanalyse eller andre behandlinger av forskningsdata på
vegne av dataansvarlig. Andre eksempler vil være Tjeneste for sensitive data (TSD),
medisinsk utstyr, applikasjoner, laboratorier som gjennomfører analyser (som genererer
personopplysninger) på vegne av et forskningsprosjekt. Ansvar og plikter for dataansvarlig
og databehandler skal avtales i en databehandleravtale. Databehandleravtalen skal sikre at
helse- og personopplysningene behandles i samsvar med regelverket og at dataansvarlig
beholder kontrollen over opplysningene.

2 Den registreres perspektiv i
hovedfokus
Et av hovedformålene med personvernforordningen er å gi enkeltmennesket bedre kontroll
over egne opplysninger gjennom flere og tydeligere rettigheter. Derfor er det også formulert
krav som stilles til når og hvordan en virksomhet (forskningsinstitusjon/HF) kan behandle
personopplysninger. Dette fokuset må man ha med seg gjennom hele forskningsprosessen
dersom man skal klare å planlegge og gjennomføre behandlingen innenfor lovens rammer.
Det finnes ikke noen behandling som uten videre er så samfunnsnyttig/har så stor
forskningsverdi at man kan se bort fra personvernprinsippene og rettighetene som skal
beskytte den registrerte. Dette er også understreket i for eksempel helseforskningslovens
forskningsetiske prinsipper.
Forskningsprosjekter bør aktivt benytte seg av brukermedvirkning i alle prosjektets faser,
både ved oppstart, ved endringer, gjennomføring av personvernkonsekvensvurderinger mv.
Sykehus har ofte egne brukerutvalg, og i tillegg benytter mange seg av
interesserorganisasjoner.
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Når man planlegger en behandling av personopplysninger, må man derfor i hovedsak
navigere og ta valg ut ifra hvorvidt personvernet til den registrerte ivaretas tilstrekkelig.

2.1 Personvernprinsippene
Personvernforordningen bygger på noen grunnleggende prinsipper som virksomheten og
forsker må sørge for å ivareta ved en behandling av personopplysninger.
Overholdelse av prinsippene (personvernforordningen art.5) skal sørge for at all behandling
av personopplysninger er forutsigbar og forholdsmessig for den registrerte.
Dataansvarlig må sikre at egen virksomhet opptrer i henhold til personvernprinsippene. 2
Personvernforordningen og prinsippene angitt i artikkel 5 gjelder både for behandling av
personopplysninger som skjer i forbindelse med at det gis helsehjelp og behandling av
personopplysninger i andre sammenhenger, herunder kvalitetsarbeid og forskning. Nasjonal
helselovgivning fastsetter på sin side konkrete rammer for behandlingen av person- og
helseopplysninger innen helse- og omsorgssektoren og supplerer på den måten
personvernlovgivningen.
Det er også lagt inn flere henvisninger til personvernprinsippene i lovgivning som regulerer
behandling av person- og helseopplysninger i helsetjenesten generelt, og innen
helseforskning. For eksempel henviser helseforskningsloven § 32 til personvernprinsippene i
personvernforordningen artikkel 5, og at medisinsk og helsefaglig forskning skal være i
samsvar med disse. 3
For utfyllende informasjon om prinsippene, se Normens faktaark om personvernprinsippene.

2.2 Behandlingsgrunnlag
All behandling av helse- og personopplysninger i forskning må ha et lovlig grunnlag. Dette
kalles behandlingsgrunnlag. De lovlige grunnlagene for behandling av helse- og
personopplysninger er angitt i personvernforordningen art. 6 og 9, og omfatter alle
behandlinger av helse- og personopplysninger som utføres: innsamling, registrering, lagring,
sletting, utlevering, mv. For enkelte behandlingsgrunnlag og for særlige kategorier av
personopplysninger, herunder helseopplysninger, forutsetter personvernforordningen at
behandlingen suppleres av nasjonal lovgivning. For helseopplysninger vil dette supplerende
rettsgrunnlaget for eksempel finnes i personopplysningsloven, helseforskningsloven og i
helselovgivingen for øvrig. Dataansvarlig må sørge for å vurdere og dokumentere at
prosjektet har behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 og 9, samt i
supplerende nasjonal rett.
Det er krav om å søke REK om etisk forhåndsgodkjenning av prosjekter som defineres som
helseforskning, jf. helseforskningsloven § 10, jf. § 4a. REK kan også gi dispensasjon fra
taushetsplikten, som er et supplerende rettsgrunnlag. Se mer om dette under.
For mer veiledning om behandlingsgrunnlag og de ulike alternativene i artikkel 6 og 9, se
Normens kapittel 4.1. og faktaark 56 om Formål og behandlingsgrunnlag.

Normen v6.0 Kapittel 2.2 Dataansvarliges ansvar
Tilsvarende henvisning for ivaretakelse av personvernprinsippene i helseregistre, finnes i
helseregisterloven § 6 første ledd.
2

3
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2.2.1 Hovedregelen om samtykke
Med mindre annet følger av lov, er hovedregelen innen helseforskning at det innhentes
samtykke fra den registrerte til behandlingen av helse- og personopplysninger (se hfl. § 13).
I personvernforordningen er de ulike behandlingsgrunnlagene sidestilt. I både nasjonale og
internasjonale normer for forskning er imidlertid samtykke ansett som hovedregel, der dette
kan innhentes uten betydelige problemer for gjennomføring av forskningen. I tråd med
personvernforordningens formål om å gi den registrerte bedre kontroll over egne
personopplysninger, vil samtykke ofte være det hensiktsmessige behandlingsgrunnlaget.
Samtykke er det behandlingsgrunnlaget som gir den registrerte størst reell medvirkning og
kontroll med egne opplysninger.
I forskning som forutsetter involvering av forskningsdeltakerne direkte i form av intervensjon,
vil samtykke være helt avgjørende for gjennomføring av prosjektet. Andre
behandlingsgrunnlag vil først og fremst være aktuelle i forbindelse med gjenbruk av personog helseopplysninger som allerede er innhentet (for eksempel opplysninger i ulike typer
registre).
Kravene til et juridisk gyldig samtykke i henhold til personvernforordningen, sier at et
samtykke skal være en tydelig bekreftelse der den registrerte på en frivillig, spesifikk,
informert og utvetydig måte gir sitt samtykke til behandling av vedkommende sine
personopplysninger. Dataansvarlige skal kunne påvise at samtykke er innhentet. Dette betyr
at samtykket må kunne dokumenteres.

2.2.2 Ujevnt maktforhold – når samtykke ikke er gyldig
Ved behandling av person- og helseopplysninger innen helse- og omsorgssektoren, vil
behandlingen ofte gjelde pasienter og brukere av helsetjenester (herunder pårørende). Fordi
disse personene står i et avhengighetsforhold til helseforetaket/dataansvarlige, og ofte av
andre grunner også kan betraktes som en sårbar gruppe, bør man gjøre grundige
vurderinger av om samtykke kan fungere som lovlig behandlingsgrunnlag.
Dersom maktforholdet er ujevnt, betyr det at man ikke kan være sikker på at et samtykke er
avgitt frivillig. I disse tilfellene skal det informerte samtykket innhentes av en annen som
forskningsdeltakeren ikke har slikt forhold til, jf. for eksempel helseforskningsloven § 13, 3
ledd. Dette kan for eksempel være tilfelle der behandlende lege skal gjennomføre en klinisk
studie som involverer pasienten. Da kan det være hensiktsmessig at samtykket innhentes av
noen andre enn den behandlende legen, som pasienten vil ha et uproporsjonalt maktforhold
til. Ikke alle lege-pasientforhold vil innebære et slikt avhengighetsforhold.
For eksempel kan forskningsdeltakere som er svært syke eller mentalt redusert lettere føle
seg presset til å gi samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter. Det er opp til REK å vurdere
hvorvidt det foreligger et slikt avhengighetsforhold i forbindelse med godkjenning av
prosjektet. Ved vurderingen må REK legge vekt på hvor nært pasient-legeforholdet er, om
forskningsprosjektet har betydning for pasientens sykdom og pasientens tilstand. Det må
vurderes om det er usannsynlig at samtykket er gitt frivillig med hensyn til alle
omstendigheter som kjennetegner den bestemte situasjonen. 4 Dersom det foreligger et slikt

4

Personvernforordningens fortalepunkt 43.
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avhengighetsforhold som kan medføre at forskningsdeltakeren vil kunne føle seg presset til å
gi samtykke, må en annen forsker innhente samtykket. 5
Videre bør det ikke utgjøre et gyldig rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i
et bestemt tilfelle dersom det er en klar skjevhet mellom den registrerte og den
behandlingsansvarlige.
I situasjoner hvor samtykke av ovennevnte grunn ikke kan være behandlingsgrunnlag, bør
man likevel sørge for at den registrerte opplever å ha reell medvirkning. Det vi da være
naturlig å innhente et etisk samtykke/samtykke til deltakelse i forskningen, selv om dette ikke
oppfyller personvernforordningens krav til et juridisk gyldig samtykke.

2.2.3 Bredt samtykke
Et samtykke skal ifølge både helseforskningsloven og personvernforordningen bygge på
spesifikk informasjon om et konkret prosjekt/forskningsformål. Ifølge helseforskningslovens
§14, jf. §13 er det adgang til å avgi et bredt samtykke til at humant biologisk materiale og at
helseopplysninger kan brukes til nærmere bestemte, bredt definerte forskningsformål. Det
følger av helseforskningsloven § 14, at: «Den regionale komiteen for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk kan sette vilkår for bruk av bredt samtykke og kan pålegge
prosjektleder å innhente nytt samtykke dersom komiteen finner det nødvendig».
Personvernforordningen anerkjenner også at det innen vitenskapelig forskning kan være
vanskelig å avgrense og definere et nøyaktig angitt formål i forkant av en innsamling av
personopplysninger. Dette indikerer at det også for annen forskning enn helseforskning er
anledning til å innhente et samtykke til visse områder innen vitenskapelig forskning når dette
er i samsvar med anerkjente etiske standarder for vitenskapelig forskning.
Både helseforskningsloven og personvernforordningen stiller krav om en viss avgrensning,
og det er ikke anledning til å innhente bredt samtykke til bruk i forskning generelt.

2.2.4 Dispensasjon fra taushetsplikten (unntak fra samtykke)
Helseopplysninger som er underlagt taushetsplikt, kan ikke utleveres til forskning uten at det
foreligger et rettslig grunnlag (eks. samtykke) for slik utlevering. Dersom det ikke foreligger
samtykke i samsvar med personvernforordningen, må det søkes om dispensasjon fra
taushetsplikten. Dispensasjon fra taushetsplikten er nødvendig for å forske på humant
biologisk materiale eller helseopplysninger som allerede er samlet inn, uten å be om
samtykke. Det er REK som behandler slike søknader, både for medisinsk og helsefaglig
forskning og for annen forskning. For medisinsk og helsefaglig forskning søkes det normalt
samtidig om etisk forhåndsgodkjenning for prosjektet.
Selv om REK treffer vedtak om dispensasjon fra kravet om samtykke, er utgangspunktet at
pasienten skal informeres om at informasjon blir henholdsvis utlevert og samlet inn, jf.
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 tredje ledd og pasientjournalloven § 18 første ledd.
Helsepersonelloven § 29 (opplysninger til forskning mv) gir REK 6 myndighet til å bestemme
Ot.prp.nr.74 (2006–2007) Om lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
Myndigheten er delegert fra Helsedirektoratet til REK, se forskrift 2. juli 2009 nr. 0989 om delegering
av myndighet til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
5
6
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at helseopplysninger i pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre kan eller
skal gis til bruk i forskning, og at dette kan skje uten hinder av taushetsplikt. Myndigheten er
begrenset til å gjelde for opplysninger som skal brukes til annen type forskning enn
medisinsk og helsefaglig forskning.
Ved tilgjengeliggjøring av opplysninger fra helseregistre som reguleres av helseregisterloven,
gjelder dispensasjonsbestemmelsen i helseregisterloven § 19 e. Prosjekter som faller inn
under unntaket fra samtykke vil typisk være omfattende forskningsprosjekter, ofte med svært
mange registrerte/registerstudier hvor det å kontakte samtlige personer i utvalget vil utgjøre
en uforholdsmessig arbeidskrevende oppgave.

2.2.5 Andre relevante behandlingsgrunnlag
Som regel vil formålet med en behandling være styrende for hvilket behandlingsgrunnlag
som kan anvendes. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å finne et gyldig
behandlingsgrunnlag uten at forskningsprosjektet endres i sin utforming/innretning.
Selv om de fleste forskningsprosjekter benytter samtykke eller dispensasjon fra
taushetsplikten som behandlingsgrunnlag, kan også andre grunnlag være aktuelle.

2.2.5.1 Personopplysningsloven § 8
Bestemmelsen gir supplerende rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger som er
nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål på
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. nr. 3.
Når behandling av helse- og personopplysninger skjer med grunnlag i denne bestemmelsen,
innebærer det at man ikke må innhente samtykke fra den registrerte, men behandlingen skal
være omfattet av nødvendige garantier i samsvar med personvernforordningen artikkel 89 nr.
1, se under.
Personvernforordningen artikkel 89 – nødvendige garantier
Dersom behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr.1 e og artikkel 9 nr. 2 j)(almennhetens
interesse), følger det at virksomheten også må oppfylle artikkel 89 om nødvendige garantier.
Det må gjøres en avveining mellom samfunnets interesse av behandlingen av
personopplysninger og den enkeltes rettigheter og friheter. Videre må virksomheten kunne
påvise hvordan nødvendige garantier er ivaretatt. Eksempler på tiltak kan være
pseudonymisering og dataminimering. Tiltak kan være av både teknisk og organisatorisk art.
I prosjekter hvor skal ha tilgang til taushetsbelagte opplysninger, er artikkel 89 er ikke et
alternativ til dispensasjon fra taushetsplikten.
I kommentarutgaven til personvernforordningen utdypes tolkningen av hva som regnes som
nødvendige garantier. 7 Med nødvendige garantier menes her at de alminnelige reglene i
personvernforordningen også gjelder for behandling av opplysninger i forbindelse med arkiv,
forskning og statistikk. Prinsippet om dataminimering nevnes spesielt. Dataminimering betyr i
praksis at det ikke skal behandles flere personopplysninger enn nødvendig og heller ikke
lenger enn nødvendig. Pseudonymisering er et tiltak som kan benyttes dersom det ikke er
7

Personopplysningsloven, kommentarutgave av.

Åste Marie Bergseng Skullerud mfl., Personopplysningsloven. Lovkommentar,
Personopplysningsloven, Juridika (kopiert 10. november 2021)
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mulig å benytte opplysninger som ikke lenger kan identifisere enkeltpersoner (anonyme
opplysninger).
Bestemmelsen legger opp til at dersom formålet kan oppnås med anonyme opplysninger, så
skal behandlingen skje på den måten.
Det er ikke fastsatt nasjonale krav som skal sikre at behandling av personopplysninger til
forskningsformål skjer i samsvar med personvernforordningen. Dette betyr at det er den
dataansvarliges ansvar å iverksette nødvendige tiltak for at behandlingen skal foregå
innenfor rammene av personvernforordningen.
Personvernforordningen åpner opp for at det kan fastsettes unntaksbestemmelser fra enkelte
av de registrertes rettigheter. Unntakene må fastsettes i nasjonal rett, og må ivareta de
rettighetene og garantiene som er nedfelt i artikkel 88 nr. 1 i personvernforordningen. Artikkel
88 nr. 1 kan for eksempel omfatte ulike fremgangsmåter som skal gjøre det mulig for de
registrerte å benytte sine rettigheter i den grad det er forenlig med behandlingsformålet.
I spørsmålet om hvorvidt en unntaksbestemmelse kan gjøres gjeldene, forutsettes det at
forskningen ikke kan oppnås, gjennomføres eller i alvorlig grad bli hindret, hvis rettighetene
gjøres gjeldende.
Unntak ved forskning og statistiske formål
Når personopplysninger skal brukes til vitenskapelig eller historisk forskning eller til
statistiske formål, kan det gjøres unntak fra art. 15 om retten til innsyn i egne
personopplysninger, art. 16 om retten til retting av personopplysninger, art. 18 om retten til
begrensning i behandling og art. 21 om retten til å motsette seg visse behandlinger.
Dette er rettigheter som må antas ikke å være av vesentlig betydning for den registrerte når
opplysningene behandles for forskningsformål eller statistiske formål. Da skal opplysningene
ikke benyttes til noe som kan få direkte konsekvenser for vedkommende, og det er heller
ikke den enkelte personen som er interessant. Det er derfor av mindre betydning for den
registrerte å kunne utøve de nevnte rettighetene.

2.2.5.2 Kvalitetssikring
For kvalitetssikring av helsetjenesten vil behandlingsgrunnlaget være helsepersonelloven §
26 (intern kvalitetssikring) eller § 29 c) (Kvalitetssikring på tvers av helseforetak).

2.2.5.3 Forskriftsregulerte sentrale helseregistre
Behandlingen av personopplysninger i de forskriftsregulerte sentrale helseregistrene, har
behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6, nummer 1 c), «behandlingen er
nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige», og
artikkel 9, nr. 2 i).
For bruk av medisinske kvalitetsregistre der forskning er formålet, vil behandlingsgrunnlaget
være Art. 6 nr. 1 bokstav e og art 9 nr. 2 bokstav h og j. Det nasjonale rettslige grunnlaget er
forskrift om medisinske kvalitetsregistre, jf. forskriftens § 1-4.

2.2.6 Eksempler på behandlingsgrunnlag
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Behandling/aktivitet

Behandlingsgrunnlag i
personvernforordningen

Supplerende
rettsgrunnlag

Helseforskning basert på
samtykke

Artikkel 6 nr. 2 a
Artikkel 9 nr. 2 a og j

Helseforskningsloven
§§ 9, 10.

Helseforskning og annen
forskning basert på
dispensasjon fra
taushetsplikten

Artikkel 6 nr. 3
Artikkel 9 nr. 2 j

Helsepersonelloven §
29 og vedtak om
dispensasjon fra
REK.

Behandling av
personopplysninger i de
forskriftsregulerte sentrale
helseregistrene

Artikkel 6, nummer 1 c
Artikkel 9, nr. 2 i

Finnes i forskriften til
det enkelte register,
for eksempel
Kreftregisterforskriften
§ 3-1 jf.
helseforskningsloven
§§ 19-19h.

Bruk av medisinske
kvalitetsregistre der formålet
er forskning

Artikkel 6 nr. 1 e
Artikkel 9 nr. 2 h og j

Forskrift om
medisinske
kvalitetsregistre § 1-4.

Kvalitetssikring av
helsetjenesten

Artikkel 6 nr. 1 c
Artikkel 9 nr. 2 h

Helsepersonelloven §
26 (intern
kvalitetssikring) eller §
29 c) (Kvalitetssikring
på tvers av
helseforetak)

2.2.7 Den registrertes rettigheter
Som pasient og/eller forskningsdeltaker har man en rekke rettigheter som i hovedsak kan
deles i to: pasientrettigheter og personvernrettigheter.
Pasientrettighetene finnes i pasient- og brukerrettighetsloven, og inneholder rettigheter som
innsyn i journal, retten til forsvarlig helsehjelp og retten til fritt behandlingsvalg.
Personvernrettighetene har som mål å gi den enkelte innbygger kontroll over sine helse- og
personopplysninger, og finnes i personopplysningsloven og personvernforordningens kapittel
3. Det er disse rettighetene som omtales i denne veilederen.
I et forskningsprosjekt er virksomheten ansvarlig for at forskningsdeltakeren får oppfylt sine
rettigheter. I Normen kap. 4 er disse formulert som plikter for virksomheten.
For en generell innføring i de registrertes rettigheter som følger av personvernforordningen,
se Normens «Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger».
Veilederen inneholder også oversikt over hvilke unntaksbestemmelser som finnes og i hvilke
tilfeller de kan benyttes. Informasjon om pasientrettigheter generelt finnes i pasient- og
brukerrettighetsloven med kommentarer på Helsedirektoratets nettsider.
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2.2.7.1 Informasjon (artikkel 13 og 14)
Dersom det skal behandles personopplysninger, har de personene det skal behandles
opplysninger om en grunnleggende rett til informasjon om den planlagte behandlingen av
personopplysninger. Det er også gjennom denne informasjonen at den registrerte gjøres
kjent med sine øvrige rettigheter, eventuelle unntak fra rettigheter og hvordan man skal gå
frem for å benytte seg av de rettighetene vedkommende har.
Hva retten til informasjon innebærer i detalj, omtales i personvernforordningens artikkel 13
og 14. Artikkel 13 gjelder hvilken informasjon som skal gis når personopplysninger innhentes
fra den registrerte selv. Artikkel 14 gjelder hvilken informasjon som skal gis dersom
personopplysningene ikke innhentes fra den registrerte. Bestemmelsene angir også
tidspunktet for når informasjonen skal gis.
Når personopplysninger innhentes fra den registrerte: Informasjon skal gis på et tidspunkt
som setter den registrerte i stand til å lese og vurdere egen deltakelse, uten press fra den
som ber om samtykke. I praksis gis ofte informasjon sammen med samtykkeskjema.
Når personopplysninger innhentes fra andre enn den registrerte selv: Informasjonen skal gis
innen rimelig tid etter at personopplysningene er samlet inn, senest innen en måned, idet det
tas hensyn til de særlige forholdene opplysningene er behandlet under.
Vær oppmerksom på at informasjonen den registrerte får vil danne rammene for hva
opplysningene kan brukes til/hvordan personopplysningene kan behandles. Dersom
behandlingen har flere formål, er det derfor viktig å informere om samtlige formål. Et
sekundært formål kan for eksempel være at personopplysningene ønskes brukt til
oppfølgingsstudier/nye prosjekter, og at en derfor planlegger å lagre personopplysningene
videre etter at det opprinnelige formålet er fullført, og kanskje også utlevere
personopplysningene til nye forskningsformål ved andre forskningsinstitusjoner.

2.2.7.2 Innsyn (artikkel 15)
Forskningsprosjekter som behandler helse- og personopplysninger, har ifølge
personvernlovgivningen plikt til å gi de registrerte innsyn i disse opplysningene.
I tillegg gir helseforskningsloven forskningsdeltakere rett til innsyn i sikkerhetstiltakene for
behandlingen av helseopplysningene. Denne innsynsretten gjelder bare så lenge innsynet
ikke svekker sikkerheten. 8

2.2.7.3 Retting (artikkel 16)
Den registrerte har i tillegg en rett til å be om retting etter personvernforordningen artikkel 16.
Den registrerte har også denne retten når hennes personopplysninger behandles i
helseforskning, behandlingsrettede helseregistre og andre helseregistre
Sletting (artikkel 17)Sletting av personopplysninger er et endelig tiltak som ikke kan
omgjøres. Virksomhetens plikt til å slette personopplysninger, og unntakene fra plikten, er
derfor grundig regulert i personvernlovgivningen.
Personvernforordningen definerer ulike situasjoner der virksomheten har en plikt til å slette
personopplysninger. De mest aktuelle tilfellene for helse- og omsorgssektoren er:
•

8

Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet

HFL § 40
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•

Behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke og samtykket trekkes
tilbake

•

Personopplysningene har blitt behandlet ulovlig

•

Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse

•

Personopplysningene må slettes fordi en registrert protesterer mot behandlingen og
protesten tas til følge etter en konkret vurdering

Personvernforordningen inneholder flere unntak fra plikten til å slette personopplysninger
som er beskrevet over. Et eksempel er når lagring er nødvendig for arkivering i allmenhetens
interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.
Virksomheten skal ikke slette personopplysninger hvis de er nødvendig for arkivformål i
allmenhetens interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske
formål. Unntaket gjelder så lenge sletting i alvorlig grad vil hindre at formålene nås. Dette
unntaket kan være aktuelt for helse- og personopplysninger som behandles i
forskriftsregulerte helseregistre og helserelaterte forskningsprosjekter.
Personvernforordningens artikkel 85 slår fast at nasjonal lovgivning kan fastsette
unntaksbestemmelser som blant annet gjelder retten til sletting, når formålet er å bringe
personvernforordningene i samsvar med ytrings- og informasjonsfriheten. Dette omfatter
behandlinger i form av akademiske ytringer. Anledning til å gjøre unntak fremgår av
personopplysningsloven § 3, jf. personvernforordningen art. 17 (3). En vurdering av
unntaksbestemmelsen fra retten til sletting må alltid inneholde en avveining mot
personvernet, jf. art 85(2). Opplysninger som har inngått i analyse, publiseringer eller er
anonymisert kan ikke kreves slettet, jf. helseforskningsloven § 16, tredje og fjerde ledd. Det
kan imidlertid kreves at det ikke forskes mer på opplysningene fremover i tid. Dette unntaket
er særlig relevant for kliniske studier, som legemiddelutprøving, av hensyn til
etterprøvbarhet, bivirkninger mv.

2.2.7.4 Protest (artikkel 21)
Retten til protest mot en behandling av personopplysninger gjelder for behandlinger med
grunnlag i personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e) (allmennhetens interesse) eller f)
(berettiget interesse). Allmennhetens interesse er et behandlingsgrunnlag som benyttes
innen forskning, særlig i forbindelse med prosjekter av stort omfang og hvor forsker ikke
innhenter opplysningene fra den registrerte selv. Berettiget interesse er sjelden relevant i
forskningssammenheng.
Med behandlingsgrunnlag i allmennhetens interesse har den registrerte til enhver tid, av
grunner knyttet til den enkeltes særlige situasjon, rett til å protestere mot behandling av
personopplysninger om vedkommende. Protesten skal tas til følge, og personopplysningene
skal følgelig slettes, med mindre prosjektleder/forskningsansvarlige kan påvise at det
foreligger tvingende nødvendige grunner for behandlingen, som går foran den registrertes
interesser, rettigheter og friheter. Implisitt i dette ligger det at forsker/dataansvarlige må
foreta en vurdering av hver enkeltstående protest. Den registrertes situasjon skal tas med i
vurderingen og veies opp mot viktigheten/samfunnsnytten av at opplysningene om den
registrerte behandles.
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2.2.8 Retten til å motsette seg behandling av helseopplysninger i
behandlingsrettet helseregister (Rett til sperring/reservasjon)
Helselovgivingen inneholder regler som gir pasienten en rett til å motsette seg deling av
helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre. Rettigheten omtales ofte som en rett til
å "sperre journalen", eller som «reservasjonsrett».
Retten til reservasjon er ikke en personvernrettighet, men følger av pasientjournalloven § 17.
Den må ikke forveksles med retten til protest som følger av personvernforordningen.
Både i forbindelse med kvalitetssikring av helsetjenesten og ved behandling av
personopplysninger i de forskriftsregulerte helseregistrene, vil de registrerte ha en rett til å
reservere seg mot behandlingen av personopplysninger.
For å gjøre retten reell er det viktig at pasienter får informasjon om at de har en slik rett og
hvordan de kan utøve den. Virksomheten må derfor gi informasjon om retten til å motsette
seg behandling av helseopplysninger. REK har også mulighet til å sette som vilkår for
dispensasjon at prosjekter må sende ut et reservasjonsskriv til de registrerte. Virksomheter
som behandler helse- og personopplysninger i forskriftsregulerte helseregistre, må være
oppmerksomme på at det finnes egne regler om den registrertes rett til å motsette seg
behandling av helseopplysninger i slike registre. Rettigheten gjelder der registeret skal
behandle navn, fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjennetegn uten den
registrertes samtykke.
Retten til å reservere seg har som formål å ivareta den enkeltes selvbestemmelsesrett slik at
personvernulempene ved å etablere et personidentifiserbart register blir mindre i forhold til
nytten av registeret.
Utlevering og tilgjengeliggjøring av relevante og nødvendige helseopplysninger mellom
helsepersonell er en viktig forutsetning for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp. Det er derfor i
utgangspunktet ikke nødvendig å innhente samtykke fra pasienten før opplysninger
tilgjengeliggjøres for dette formålet. Pasienten har likevel rett til å motsette seg slik
tilgjengeliggjøring. Opplysninger skal heller ikke tilgjengeliggjøres hvis det er grunn til å tro at
pasienten vil ønske å motsette seg slik behandling. Er virksomheten i tvil, så bør den forhøre
seg med pasienten før tilgjengeliggjøringen. Å utlevere person- og helseopplysninger fra
behandlingsrettede helseregistre til forskningsformål, krever samtykke eller dispensasjon fra
taushetsplikten i kombinasjon med et annet behandlingsgrunnlag enn samtykke.
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3 Overordnet om virksomhetens
ansvar og plikter
For å kunne planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter på en god måte, er det
avgjørende med god styring og kontroll. Både personvernforordningen og helselovgivningen
har regler for hva og hvordan virksomheten skal jobbe med dette.
Forskningsinstitusjonen har ansvaret for informasjonssikkerheten og vil i de fleste tilfeller
allerede ha ivaretatt dette gjennom institusjonens internkontrollsystem og etablering av
nødvendige tiltak. Dette gjelder bl.a.: styringssystem for informasjonssikkerhet, avtalemaler,
diverse prosedyrer, nivå for akseptabel risiko, risikovurdering, konfigurasjonskontroll,
tekniske sikkerhetstiltak, hendelsesregistrering, og innsynsrett. Prosjektleder har likevel et
selvstendig ansvar for å sette seg inn i og følge de krav som gjelder ved etablering og i den
daglige drift av prosjektet.
I multisenterstudier, er det viktig at prosjektleder avklarer med sine prosjektmedarbeidere i
andre institusjoner hvilke krav som gjelder for informasjonssikkerhet i prosjektet. Her er det
viktig at dataansvarlig/forskningsansvarlig institusjon der prosjektet og prosjektleder har sin
forankring leder an arbeidet med informasjonssikkerhet og sikrer at alle samarbeidende
institusjoner får tilgang til relevant dokumentasjon som muliggjør selvstendige vurderinger i
hver enkelt samarbeidende institusjon.
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 og stiller krav til styring og kontroll, både organisatoriske-, tekniske- og
prosesskrav.
Dette kapittelet omtaler noen av virksomhetens plikter og viktige roller. Flere av
virksomhetens og prosjektets plikter og oppgaver behandles i kapitlene 6-8.

3.1 Internkontroll
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten, skal sørge for at det etableres og
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter (internkontroll).
Bestemmelsene som omhandler den dataansvarliges ansvar for internkontroll, fremgår av
personvernforordningens artikkel 24. I henhold til helseforskningsloven er det overordnede
ansvar lagt til den forskningsansvarlige institusjon.
Internkontroll skal være formalisert, og dokumentasjon om internkontrollen skal til enhver tid
være oppdatert og lett tilgjengelig for alle ansatte. Informasjonssikkerhet og personvern bør
inngå som en del av den totale internkontrollen i virksomheten, og det er disse områdene
som denne veilederen fokuserer på.
Internkontroll er alle planlagte og systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i
eller i medhold av lovgivningen. Det inkluderer både helselovgivningen og lovgivning som
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ikke kun gjelder for helse- og omsorgssektoren, så som personvernregelverket og
internasjonale konvensjoner som er inkorporert i nasjonal lovgivning.
De fleste forskningsprosjekter innen helse- og omsorgssektoren vil være organisert under en
virksomhet (ansvarlig institusjon) som i henhold til Normen skal ha etablert et styringssystem
for informasjonssikkerhet. Styringssystem for informasjonssikkerhet er et verktøy for å sikre
internkontroll slik at virksomhetens data behandles iht. gjeldende krav. Det anbefales at det
eksisterende styringssystemet i forskningsinstitusjonen gjøres gjeldende for det aktuelle
forskningsprosjektet, og at prosjektleder undersøker hvilke interne rutiner som eksisterer hos
den enkelte virksomheten.
For mer veiledning om internkontroll i helse- og omsorgssektoren, se Normens veileder om
internkontroll.

3.2 Roller og ansvar
Både personvernforordningen og helseforskningsloven (med forskrift om organisering av
helseforskning) slår fast at dataansvarlig er ansvarlig for personvernet og
informasjonssikkerheten i virksomheten. 9 Virksomheten skal påse at nødvendige tiltak er
iverksatt for å ivareta dette.
Dataansvarlig skal videre påse at behandlingen av helse- og personopplysninger og
informasjonssikkerheten organiseres slik at det er tydelig hvem som har ansvar for de ulike
deler av behandlingen. Ansvar og organisering skal dokumenteres før behandling av helseog personopplysninger begynner. I de fleste tilfeller vil rollen som forskningsansvarlig og
dataansvarlig være sammenfallende og knyttet til det institusjonelle ansvar.
Ansvaret for personvern og informasjonssikkerhet innebærer både et overordnet ansvar for
at virksomheten har tilfredsstillende og dekkende internkontroll for personvern
informasjonssikkerhet iht. Normen, og et ansvar for at ledere på alle nivåer,
ansatte/medarbeidere, innleid personell og leverandører er kjent med og følger de spesifikke
krav og plikter som gjelder i virksomheten.
Det er viktig at roller og ansvar i prosjektet er tildelt og avklart før oppstart, slik at det er
enighet og forutsigbarhet rundt hvordan ansvar og oppgaver er fordelt. Roller og ansvar er
ofte formelt regulert i lovverk, slik som i helseforskningsloven, men også i
forskningsinstitusjoners egne rutiner og retningslinjer. Virksomhetens interne rutiner vil både
klargjøre hvordan virksomheten har fordelt de lovpålagte rollene og oppgavene, men også
andre roller og oppgaver som er tilpasset virksomhetens størrelse, art og omfang. Undersøk
derfor hvordan dette er regulert i din virksomhet.

3.2.1 Bruk av personvernombudet
I henhold til personvernforordningen har mange helsevirksomheter plikt til å oppnevne et
personvernombud. Ombudets oppgaver inkluderer å gi opplæring, råd og anbefalinger om
personvern til dataansvarlig, men har ikke beslutningsmyndighet. I alle tilfeller er det
dataansvarlig som har ansvaret for at helse- og personopplysninger behandles i samsvar
med regelverket. Mange virksomheter har også etablert forskningsstøttefunksjoner som også

9

Jf, Forskrift om organisering av helseforskning § 3, om forskningsansvarliges plikter.
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bistår med råd og veiledning som ledd i formalisering og gjennomføring av
forskningsprosjekter
Personvernombudet og forskningsstøtteenheter sitter på verdifull kompetanse som bør
benyttes i alle faser av et forskningsprosjekt. Organisering og arbeidsdeling mellom
personvernombudene og forskningsstøtteenhetene skal være angitt i styrende dokumenter
for den enkelte institusjon.
Under planleggingsfasen er det lurt å legge frem prosjektet for virksomhetens
personvernombud eller forskningsstøtteenhet, som kan komme med gode innspill og råd for
behandlingen av helse- og personopplysninger i prosjektet. Dersom det er vanskelig å
avgjøre hva slags type prosjekt det er snakk om, kan personvernombudet være et veldig
godt sted å begynne. Personvernombudet kan bistå med kompetanse som den enkelte
forsker ikke har dybdekunnskap om. Ved behandling av særlige kategorier av
personopplysninger er man pålagt å rådføre seg med personvernombudet, men mange
venter unødvendig lenge før de kontakter denne fagkompetansen. En rådføring med
personvernombudet kan bidra til å sikre forutsigbarhet i prosjektet, og kan hjelpe
prosjektleder med å identifisere utfordringer som må håndteres på et tidlig tidspunkt.
Personvernombudet og forskningsstøtteenhetene vil også ha god kjennskap til rutinene for
behandling av personopplysninger i virksomheten, og kan gi opplæring om dette.
Ved utførelse av en personvernkonsekvensvurdering (DPIA), skal personvernombudet
involveres og gi en uttalelse om gjennomføring/konklusjon. Det er alltid ledelsen som skal ta
stilling til risikoen som er identifisert gjennom personvernkonsekvensvurdering og eventuelt
beslutte at behandlingen av personopplysninger kan gjennomføres. Personvernombudet har
ikke myndighet til å godkjenne, men kan komme med sitt syn og anbefalinger.
Det er gjort enkelte unntak i lovgivningen fra rådføringsplikten med personvernombudet, for
eksempel helseforskningsloven § 33. Sjekk allikevel hvilke rutiner virksomheten har for når
personvernombudet skal involveres. Ofte vil en forskningsstøtteenhet bidra med avklaring
rundt behov for særskilt personkonsekvensvurdering eller rådføringsplikt før prosjektet
forelegges personvernombudet.
Mange virksomheter har en egen informasjonssikkerhetsleder, som gir råd og veiledning
rundt risikovurdering ved bruk av IKT- verktøy ved behandling av person- og
helseopplysninger i forskning.

3.2.2 Prosjektleders ansvar
I de fleste forskningsprosjekter og andre typer prosjekter er det vanlig at det er
oppnevnt/utpekt en prosjektleder. At en navngitt person med riktig kompetanse har et
overordnet daglig ansvar for driften av et forskningsprosjekt, er hensiktsmessig av flere
grunner, ikke minst i kommunikasjon med vurderingsinstanser og opp mot egen ledelse. Det
vil også være betryggende for forskningsdeltakerne å ha en navngitt person å forholde seg til
dersom de skulle ha behov for å nå dataansvarlig, for eksempel for å benytte seg av sine
rettigheter eller ved spørsmål om prosjektet. Det er imidlertid kun helseforskningsloven som
stiller krav om en prosjektleder. Prosjektleder for et helseforskningsprosjekt har i henhold til
helseforskningsloven ansvar for den daglige driften av prosjektet og for at prosjektet drives ut
fra "etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og
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informasjonssikkerhetsmessige forhold". 10 Prosjektleder skal ha akademisk kompetanse (i
praksis vil dette bety ph.d-grad eller tilsvarende) som kreves for å gjennomføre prosjektet på
en forsvarlig måte.
Prosjektleder har ihht § 5 i forskrift om organisering av helseforskning, ansvar for blant annet
følgende:
•

Å sørge for at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og
informasjonssikkerhetsmessige forhold ivaretas i den daglige driften

•

Å innvolvere den forskningsansvarlige i forskningsprosjektet før oppstart

•

Å sørge for nødvendig forhåndsgodkjenning fra REK og eventuelt andre
vurderingsinstanser

•

Å sørge for at forskningsprosjekter gjennomføres i henhold til godkjent
forskningsprotokoll

•

Kommunikasjon med offentlige innstanser og forskningsansvarlig(e).

For mer konkret veiledning om hvilke oppgaver som normalt vil tilfalle en prosjektleder i et
forskningsprosjekt hvor det behandles person- og helseopplysninger, se kapittel 6-8.

3.2.3 Den enkelte forskers ansvar
Ved gjennomføring av forskningsprosjektet plikter prosjektleder og de øvrige
prosjektmedarbeidere å:
•

gjøre seg kjent med prosedyrer i styringssystemet for informasjonssikkerhet

•

ivareta taushetsplikten slik at personvernet blir ivaretatt

•

påse at formålet med innhenting av helse- og personopplysninger er i samsvar med
samtykkeerklæring, eventuelt annet lovlig behandlingsgrunnlag

•

følge reglene for bruken av koblingsnøkkel i henhold til forhåndsgodkjenningen fra
REK

•

følge prosedyrene for sikring av forskningsfil

•

ta del i opplæring i informasjonssikkerhet (f.eks. sette seg inn i sikkerhetsinstruksen)

•

følge prosedyrene for bruk av utstyr og spesielt bærbart datautstyr

•

følge prosedyrene for bruk av flyttbare datamedia (f.eks. minnepinner)

•

følge prosedyrene for eventuell overføring av forskningsdata til utlandet

•

følge prosedyrene om forskningsdeltageren krever innsyn i forskningsdataene

•

følge prosedyrene dersom forskningsdeltageren trekker samtykket

•

ikke benytte tradisjonelle e-postløsninger ved overføring av identifiserbare eller
pseudonyme forskningdata

I forskningsprosjekter som gjennomføres som samarbeid mellom flere institusjoner
(multisenterstudier), er det viktig at den enkelte prosjektmedarbeider gjør seg kjent med og
følger opp de prosedyrer som gjelder i egen institusjon. Merk at, i tråd med bestemmelser
som gjelder den dataansvarlige, både i personvernforordningen og helseforskningsloven,
10

Jf. Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 5.
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kan datasansvarlig ikke delegere ansvar, kun oppgaver. Ansvaret som er beskrevet i
kapitlene om henholdsvis prosjektleders og den enkelte forsker ansvar, skal derfor forstås
som et ”sørge-for-ansvar”.

3.3 Risikostyring og risikovurderinger
Alle virksomheter skal etablere tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet for å håndtere
risiko på en tilfredsstillende måte. Ved valg av egnede tekniske og organisatoriske tiltak skal
virksomheten vurdere tiltakene opp mot virksomheten, art og omfang for behandling av
helse- og personopplysninger, pasientsikkerhet, risikobildet mv. 11
Risikovurderingene skal være tilpasset virksomhetens størrelse og omfanget av behandling
av helse- og personopplysninger. Risikovurderinger skal gjennomføres før behandling av
helse- og personopplysninger starter, og ved endringer av behandlinger som kan påvirke
sikkerheten. I forskningsprosjekter vil kravet om risikovurdering i stor grad bli ivaretatt
gjennom de formelle godkjenningsprosesser og kravet om intern melding om bruk av personog helseopplysninger.
Det er dataansvarlig som er ansvarlig for at det gjennomføres risikovurdering ved ny og
endret bruk av IKT-verktøy som behandler helse- og personopplysninger i
forskning. Risikovurderinger dokumenterer at dataansvarlig har iverksatt tilstrekkelige tiltak
og at behandlingene utføres innenfor virksomhetens nivå for akseptabel risiko. Normens
kapittel 5 om sikkerhetskrav inneholder sikkerhetstiltak som anses egnet for å oppnå
tilfredsstillende sikkerhet, men det kan være aktuelt med mer omfattende tiltak, basert på
den risiko som skal vurderes.
Mange tekniske løsninger og systemer som tas i bruk av forskere vil allerede ha vært
risikovurdert av virksomheten, og vil finnes i oversikter over systemer som er godkjent for
bruk til gitte formål, for eksempel lagring av forskningsdata. Undersøk derfor hvilke systemer
som allerede er tilgjengelige i virksomheten før behandlingen av personopplysninger starter.
Dersom et forskningsprosjekt har behov for løsninger som ikke allerede er anskaffet og
risikovurdert av virksomheten, er det viktig at behovet spilles inn til IT/sikkerhetsavdeling og
sikkerhetsansvarlig. På denne måten vil systemet kunne risikovurderes i henhold til
virksomhetens interne retningslinjer, og virksomhetens kontroll over systemer og løsninger
bevares.
Relevante momenter i risikovurderingen er:

11

-

Bruk av teknisk utstyr (f.eks. lagring i nettverk, sikring av bærbart utstyr, nettverk for
overføring av data, opptaksutstyr for bilde og lyd)

-

Eksterne aktører angriper vi internett eller eksterne linjer

-

Metode for autorisasjon og tilgangsstyring til forskningsdata for medarbeidere i det
enkelte forskingsprosjektet

-

Om forskningsfilen er tilstrekkelig pseudonymisert

-

Bruk av koblingsnøkkel med vekt på samtidighet mellom koblingsnøkkel og
forskningsfil

Se Normen kapittel 3
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-

Om koblingsnøkkel og / eller forskningsfil oppbevares mobilt (på reise eller
hjemmekontor) må metoden for sikring risikovurderes, idet mobilt utstyr generelt gir
større risiko

-

Om koblingsnøkkelen er sikret slik at personell utenfor forskningsprosjektet ikke får
innsyn eller kontroll over den

-

Om koblingsnøkkelen er sikret slik at personell i forskningsprosjektet ikke får kontroll
over den utenom fastlagte prosedyrer

-

Skyløsninger for lagring av forskningsdata

Ulike risikovurderinger innen både informasjonssikkerhet og personvern vil måtte sees i
sammenheng gjennom prosjektets livsløp, og det vil ofte være hensiktsmessig å oppdatere
eksisterende risikovurderinger ettersom nye vurderinger ferdigstilles, for å sikre at alle
relevante risikomomenter er ivaretatt.
Ved ny og endret bruk av IKT-verktøy for behandling av person- og helseopplysninger i
prosjektet, vil det også stilles krav til en egen risikovurdering.
For generell veiledning om risikostyring og risikovurdering, se Normens veileder om
risikostyring.

3.4 Vurdering av personvernkonsekvenser
Dersom det er sannsynlig at en behandling medfører høy risiko for de registrertes rettigheter
og friheter, er den dataansvarlige pålagt å gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering
etter art. 35 i personvernforordningen.
Enhver behandling av personopplysninger innebærer en viss risiko for at rettigheter og
friheter etter personvernforordningen ikke ivaretas. Plikten til å gjennomføre en vurdering av
personvernkonsekvenser gjelder ikke for enhver risiko. Risikoen skal være «høy». Formålet
med personvernforordningen er blant annet å ivareta de registrertes rettigheter og friheter. I
vurderingen av om det skal gjøres en personvernkonsekvensvurdering, er det konsekvensen
og sannsynligheten for avvik fra målet (ivaretagelse av rettigheter og friheter) som skal
vurderes som større enn normalt.
Direktoratet for E-helse har utgitt en mal for personvernkonsekvensvurdering med tilhørende
veiledning for utfylling (publiseres i midten av desember 2021). Se også Datatilsynets
nettside for utdypende informasjon om når og hvordan en personvernkonsekvensvurdering
skal gjennomføres og Normens veileder i risikostyring.

3.4.1.1 Hva er en personvernkonsekvensvurdering?
Personvernkonsekvensvurdering er en prosess som skal beskrive behandlingen av
personopplysninger, og vurdere om den er nødvendig og proporsjonal. Den skal også bidra
til å håndtere de risikoene behandlingen medfører for enkeltpersoners rettigheter og friheter
ved å vurdere dem og fastlegge risikoreduserende tiltak.
Personvernkonsekvensvurderinger skal minst inneholde
•

en systematisk beskrivelse av behandlingsaktivitetene av helse- og
personopplysninger

•

beskrivelse av formålet med behandlingen av personopplysninger
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•

en vurdering av om behandlingene av helse- og personopplysninger er nødvendige
og står i rimelig forhold til formålet

•

en vurdering av risikoen for personvernet til den registrerte

•

planlagte risikoreduserende tiltak for ivaretakelse av personvernet

3.4.1.2 Når skal det gjennomføres en personkonsekvensvurdering?
Momenter som slår fast eller taler for at det skal gjennomføres en
personvernkonsekvensvurdering:
•

Behandlingen er oppført i Datatilsynets liste over behandlingsaktiviteter som alltid
innebærer høy risiko for de registrertes rettigheter og friheter (krever alltid
personvernkonsekvensvurdering/DPIA).

•

Et av de alternative kravene i personvernforordningens Artikkel 35 (3) er oppfylt

•

Krav i artikkel 29-gruppens veileder er oppfylt. I veilederen er det lagt til grunn ni
relevante kriterier for å avgjøre hvorvidt en behandling vil føre til høy risiko eller ikke. Det
er vanlig å gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering /DPIA dersom to eller flere
kriterier er oppfylt, men dette er ikke absolutt. Virksomheten må gjøre en konkret
vurdering. Kravet til en god begrunnelse for ikke å gjøre en DPIA blir høyere jo flere
kriterier som er oppfylt.

•

Virksomheten har tidligere utført en DPIA for behandlingen av personopplysninger, og
ser et behov for å oppdatere med en ny personvernkonsekvensvurdering.

•

Virksomheten har tidligere hatt konsesjon fra Datatilsynet eller godkjenning fra REK som
er datert før juli 2018.

På Datatilsynets liste over behandlinger som alltid krever en
personvernkonsekvensvurdering, nevnes flere behandlingsaktiviteter som sannsynligvis ofte
vil foregå i eller tilknyttet helse- og omsorgssektoren eller i forbindelse med forskning:
•

Behandling av genetiske opplysninger i følge med minst ett annet kriterium *.
o

•

Behandling av personopplysninger med innovativ teknologi i følge med minst ett
annet kriterium *.
o

•

For eksempel behandling av helseopplysninger med innovativ
velferdsteknologi som helseimplantater. (Innovativ bruk og særlige kategorier
av opplysninger.)

Behandling av personopplysninger for systematisk monitorering av ansatte.
o

•

For eksempel behandling av genetiske opplysninger i stor skala, inkludert
gensekvensering. (Særlige kategorier eller svært personlige opplysninger og
stor skala.)

For eksempel overvåking av ansattes internettaktivitet, elektroniske
kommunikasjon og kameraovervåking. (Sårbare registrerte og systematisk
monitorering.)

Behandling av personopplysninger, uten samtykke, for vitenskapelige eller historiske
formål i følge med minst ett annet kriterium *.
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o

•

For eksempel behandling av helseopplysninger for forskningsformål uten den
registrertes samtykke. (Evaluering og særlige kategorier av opplysninger eller
svært personlige opplysninger.)

Behandling av lokasjonsdata i følge med minst ett annet kriterium *.
o

For eksempel systematisk sammenstilling av den registrertes lokasjons- og
trafikkdata fra teleoperatører eller behandling av personopplysninger om
abonnentens bruk av telenettet eller teleoperatørens tjenester. (Svært
personlige opplysninger og systematisk monitorering.)

•

Behandling av særlige kategorier av personopplysninger eller svært personlige
opplysninger i stor skala for algoritmetrening.

•

Behandling av personopplysninger ved å systematisk monitorere effektivitet,
ferdigheter, kunnskap, mental helse og utvikling. (Svært personlige opplysninger og
systematisk monitorering).

•

Innsamling av personopplysninger i stor skala gjennom «tingenes internett» eller
velferdsteknologi. (Stor skala og særlige kategorier av opplysninger eller svært
personlige opplysninger.)

Når Datatilsynet omtaler en type behandling «i følge med minst ett annet kriterium», viser
dette til de kriteriene som fremgår av «Artikkel 29-gruppens kriterier for å vurdere behov for
DPIA». Kriteriene til Artikkel 29-gruppen finnes i Datatilsynets veiledning om når man må
gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser.

Eksempler på når det vil være aktuelt å gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering:
•
Sårbar gruppe prosjektdeltakere (barn, psykisk syke) eller at forskningsprosjektet
handler om et stigmatiserende eller svært sensitivt tema som selvmord, ME,
kvinnesykdommer etc.
•

Store mengder data og registerstudier

•

Forskningsprosjekter hvor det ikke innhentes samtykke

•
Innovasjonsprosjekter hvor ny teknologi skal prøves ut (det vil være vanskelig for den
registrerte å sette seg inn i omfanget)
•
Opprettelse av medisinske kvalitetsregistre hvor data skal lagres over et langt tidsrom,
og brukes til en rekke formål (forutsatt forhåndsgodkjenning fra REK)

Det kan også være hensiktsmessig å gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering i
pilotprosjekter hvor man ser at databehandlingen på sikt kan få et større omfang. Dersom
man begynner å kartlegge databehandlingen på et tidlig stadium, vil det også være enklere å
finne ut hvilke tiltak som kan bidra til å redusere personvernrisikoen. Det kan også oppleves
mindre krevende for prosjektet dersom de gradvis gjennomfører DPIA i takt med prosjektets
utvikling.
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3.4.1.3 Målet med en personvernkonsekvensvurdering
En personvernkonsekvensvurdering er en vurdering av risiko. Fokus for denne vurderingen
er ikke hvilken risiko virksomheten løper på egne vegne, men hvilke risikoer behandlingen av
personopplysninger kan medføre for enkeltpersonene virksomheten behandler opplysninger
om, eventuelt hvordan behandlingen kan påvirke andre fysiske personer. Dette vil være
aktuelt i forskningsprosjekter som kan være egnet til å gjøre det vanskelig for de registrerte å
håndheve sine rettigheter, eller der brudd på personopplysningssikkerheten kan oppleves
ekstra belastende.
Når virksomheten starter på en personvernkonsekvensvurdering fordi man har identifisert at
risikoen for personvernet er høy, må den være innstilt på å gjøre endringer/tilpasninger i den
planlagte behandlingen av personopplysninger. Det er ikke nødvendigvis mulig å redusere
samtlige identifiserte risikoer. Virksomheten må ha som mål å bringe den samlede risikoen til
et akseptabelt nivå. Alternativet er forhåndsdrøfting med Datatilsynet eller at behandlingen
ikke kan gjennomføres.

3.5 Tilgangsstyring
Prosjektleder må sørge for at alle prosjektmedarbeidere som skal ha tilgang til person- og
helseopplysninger har tilganger basert på sin rolle og oppgaver i prosjektet. I helseforskning
vil ofte tilgangen være i samsvar med prosjektdeltakere meldt inn til REK, så sant de har
behov for tilgang.
Det er særlig viktig at forskere som også arbeider som helsepersonell i virksomheten, har en
separat tilgangsrolle tilpasset forskerrollen. Samtidig må de(n) dataansvarlige ha rutiner for
hvordan eksterne forskere skal gis korrekte tilganger, slik at de ikke for tilgang til flere
opplysninger enn det som er nødvendig for å utføre sin rolle i prosjektet.
Prosjektleder i forskningsprosjektet skal sørge for at det etableres prosedyrer for
tilgangsstyring til forskningsdata og forskningsfil, slik at kun de som er autoriserte for tilgang
får forskningstilgang i henhold til vedtatte prosedyrer i virksomheten. I mange tilfeller kan den
enkelte virksomhet ha sentrale føringer for slike prosedyrer. Prosedyrene må ta hensyn til
om personer som opplysningene i forskningsfilen gjelder er direkte eller indirekte
identifiserbare, fordi kravet til forholdsmessig sikring gjør at sikkerhetsnivået kan være ulikt.
Ved eventuell bruk av lyd- og bildeopptak må prosedyrene for tilgangsstyring omfatte dette.
For mer informasjon og veiledning, se Normens veileder for tilgangsstyring.

3.6 Logging
Et viktig sikkerhetstiltak er å ha kunnskap om hvem som har hatt tilgang til hvilke data og i
hvilke systemer. Hva som skal logges:
a) All forskningstilgang, registrering, retting og sletting, autorisert og forsøk på uautorisert
bruk og kopiering / duplisering av forskningsdata og forskningsfilen
b) All autorisert og forsøk på uautorisert bruk og kopiering / duplisering av koblingsnøkkelen
eller fil med koblingsnøkler
I forsknings- og kvalitetsprosjekter hvor det er gitt dispensasjon, kan det fremstå som uklart
for de registrerte hvorfor det er gjort oppslag i deres journal. Oppslaget er kodet som
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forskning, men det er ikke tilstrekkelig informasjon for dem til å ta stilling til innsynet og gir
ingen begrunnelse for hvorfor den aktuelle personen har fått lov til å gjøre oppslaget. Derfor
kan det være hensiktsmessig å henvise til prosjekttittel og formål når det gjøres oppslag i
pasientens journal.
Les mer om logging i Normen, kapittel 5.4.4 og i Normens faktaark «Logging og innsyn i
logg».

3.7 Opplæring av ansatte/forskere om
virksomhetens rutiner for personvern og
informasjonssikkerhet
Dataansvarlig skal påse at det er etablert og gjennomføres opplæring i informasjonssikkerhet
i egen virksomhet. Prosjektleder på sin side skal påse at alle prosjektmedarbeidere har den
nødvendige kompetanse og opplæring for å kunne gjennomføre sine oppgaver i prosjektet.
Opplæringen skal fokusere på virksomhetens eventuelle sikkerhetsinstruks og områder
risikovurderingen peker ut som sentrale for den enkelte medarbeider.
Opplæring skal gis:
•

Før forskningsprosjektet starter

•

Når det kommer nye medarbeidere i forskingsprosjektet

•

Når det er påkrevet som følge av endringer i styringssystemet for
informasjonssikkerhet

•

Når det er påkrevet som følge av gjennomført risikovurdering

•

Når det innføres nye regulatoriske krav innen informasjonssikkerhet

•

Ved avvik som avdekker et behov for opplæring

[Rapportnummer]

32

[Dokumenttittel]

4 Tilgjengeliggjøring av helse- og
personopplysninger
Mange forskningsprosjekter gjennomføres som samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og
i slike prosjekter er deling eller tilgjengeliggjøring av forskningsdata på tvers av
virksomhetene en viktig forutsetning. Mange forskningsprosjekter samler også inn verdifulle
data som det kan være veldig ønskelig og viktig å kunne dele med andre
forskere/institusjoner for gjenbruk til nye forskningsformål. Tilgjengeliggjøring eller deling av
forskningsdata som inneholder helse- og personopplysninger er imidlertid regulert av
personvernlovgivningen og det er derfor viktig at forskningsinstitusjonene er rigget for slik
deling og gir sine forskere opplæring i hvordan dette kan foregå.
De ulike måtene å dele eller gjøre forskningsdata tilgjengelig på kan beskrives som
•

Overføring av helse- og personopplysninger mellom samarbeidende virksomheter

•

Deling av forskningsdata til nye forskningsformål

•

Tilgjengeliggjøring i form av publisering av helse- og personopplysninger

•

Lagring eller arkivering etter prosjektslutt til andre fremtidige formål

Det er de to første som omtales i dette kapitlet. Veiledning om publisering og
lagring/arkivering finnes i kapittel 8 (Avslutningsfasen).
I tillegg til at lovverket regulerer ulike måter å dele eller tilgjengeliggjøre slike forskningsdata
på, er det også andre viktige forutsetninger som påvirker nytteverdien av
tilgjengeliggjøringen. Et eksempel på dette kan være de såkalte FAIR-prinsippene.
FAIR-prinsippene er et sett med veiledende arkitekturprinsipper som skal tilrettelegge for
deling og gjenbruk av data gjennom at dataene er søkbare (Findable), tilgjengelige
(Accessible), understøtter interoperabilitet (Interoperable) og er gjenbrukbare (Reusable).
Statens IKT-politikk innebærer et mål om økt gjenbruk av offentlige data. 12 Regjeringens
føringer for deling av åpne offentlige data er regulert i regjeringens «Retningslinjer ved
tilgjengeliggjøring av offentlige data». 13 Ifølge disse retningslinjer må data tilgjengeliggjøres
på en måte som gjør det mulig for brukere å realisere verdien av dem. Dette innebærer både
juridisk beskrivelse av hvordan data kan brukes og teknisk beskrivelse av hvordan data er
tilgjengeliggjort.
Norges forskningsråds policy følger «åpen som standard»-prinsippet når det gjelder tilgang til
forskningsdata, men skisserer samtidig hvilke unntak som gjelder. 14 Årsaker til å begrense
tilgjengeligheten er blant annet sikkerhetshensyn og personvernhensyn. FAIR-prinsippene
og NFR sin policy om åpne data skal derfor ikke tolkes som i konflikt med
personvernregelverket. Tilgangen til forskningsdata skal være så åpen som mulig og så

IKT-politikk - regjeringen.no
Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data - regjeringen.no
14 1254032061080.pdf (forskningsradet.no)
12
13
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begrenset som nødvendig. For utfyllende veiledning, se Direktoratet for E-helses «Veileder
for bruk av FAIR-prinsippene for helsedatakilder». 15

4.1 Overføring av helse- og personopplysninger
mellom samarbeidende virksomheter
Dersom helse- og personopplysninger skal overføres til en annen virksomhet som del av et
samarbeid er det den av de samarbeidende virksomhetene som har dataansvaret, som
vurderer og dokumenterer lovlig behandlingsgrunnlag. Når samarbeidende virksomhet(er)
skal ha tilgang til opplysningene for å utføre oppgaver i prosjektet, løses dette ved at
virksomhetene inngår en databehandleravtale med dataansvarlig. Ved å inngå en
databehandleravtale, sørger dataansvarlig for at virksomheten har kontroll på hvordan
opplysningene behandles av ekstern virksomhet/samarbeidende virksomhet(er). Ved slik
deling mellom virksomhetene skal man også oppgi denne informasjonen til de registrerte.

4.2 Deling av forskningsdata til nye
forskningsformål
Med deling av forskningsdata til nye forskningsformål menes helse- og personopplysninger
som er innsamlet for et forskningsformål, som deretter deles med andre (eksterne eller
interne) til nye forskningsformål. Ved slik deling er det ikke tilstrekkelig at avsender av
opplysningene har behandlingsgrunnlag. Også virksomheten som skal motta opplysningene
må ha et lovlig grunnlag for å kunne motta opplysningene. Det gjelder uavhengig av om
dataene deles internt i virksomheten eller til andre forskningsvirksomheter. Slik deling krever
både at dataansvarlig har behandlingsgrunnlag for utleveringen og at den som mottar
opplysningene har lovlig behandlingsgrunnlag for det nye formålet.
Vær oppmerksom på at samtykker som har vært innhentet for det opprinnelige
forskningsformålet må være i samsvar med utleveringen og bruk for det nye formålet.
Dersom samtykket ikke dekker deling av dataene eller det ikke er gitt god nok informasjon
om det nye forskningsformålet, må det gis oppdatert informasjon, eventuelt innhentes nye
samtykker.
Personvernforordningens formålsbegrensningsprinsipp slår fast at virksomheten kan fortsette
å behandle helse- og personopplysninger etter at formålet er oppnådd dersom behandlingen
er nødvendig for å oppnå nye formål som er forenlige med det opprinnelige formålet.
I vurderingen av forenlighet skal det blant annet tas hensyn til forbindelsen mellom
opprinnelige og nye formål, sammenhengen personopplysningene ble samlet inn i (herunder
relasjonen mellom virksomheten og den registrerte, og den registrertes forventninger),
personopplysningenes art, mulige konsekvenser av behandlingen og eventuelle garantier for
personvernet. De nye formålene kan være forenlige med den opprinnelige behandlingen,
hvis de er en naturlig forlengelse av de opprinnelige formålene, og den nye behandlingen
ikke medfører større konsekvenser for den registrerte.
15

Veileder for bruk av FAIR-prinsippene for helsedatakilder - ehelse
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5 Anonymisering av forskningsdata
Anonymisering av helse- og personopplysninger benyttes ofte som et verktøy for å
redusere/fjerne personvernulempen og slik sett åpne opp for en større mulighet til å bruke
opplysningene. Flere lover og forskrifter stiller strenge krav knyttet til bruk av helse- og
personopplysninger, som ikke gjelder etter at opplysningene er anonymiserte. Dette åpner
for eksempel opp for en bredere bruk av opplysningene i analyser, forskning, statistikk og
publisering av datasett. Anonymisering skal være en irreversibel prosess, slik at det ikke er
mulig å reidentifisere den registrerte. 16
Verken de generelle kravene i personvernforordningen eller de mer spesifikke kravene i
helselovgivningen gjelder for behandling av anonymiserte personopplysninger. Når
opplysningene er anonymiserte, så trenger ikke dataansvarlig lenger å vurdere
behandlingens lovlighet og om den ivaretar de øvrige personvernprinsippene i
personvernforordningen. Der opplysningene har blitt samlet inn for et annet formål, så vil
dataansvarlig heller ikke måtte vurdere om det nye formålet er forenelig med den
opprinnelige behandlingen, og det er ikke lenger noen registrerte som har en rett til å få
informasjon om behandlingen av opplysningene. 17 Adgangen til å bruke opplysningene vil
heller ikke begrenses av helsepersonellets taushetsplikt. 18
Helse- og personopplysninger regnes som anonymiserte når de håndteres eller bearbeides
slik at de ikke lenger kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. 19 I dette
ligger ikke et absolutt krav om at det skal være praktisk umulig å koble opplysningene til en
identifiserbar person. Dataansvarlig må gjøre en tilsvarende vurdering som ved vurderingen
av om en opplysning kan knyttes til en identifiserbar person slik at opplysningen skal regnes
som en personopplysning. Dataansvarlig må ta utgangspunkt i de faktiske forholdene og
vurdere sannsynligheten for at reidentifisering av den registrerte kan skje. I vurderingen skal
dataansvarlig ta hensyn til alle tilgjengelige hjelpemidler som med rimelighet kan tenkes
brukt i en slik identifisering. 20
Anonymisering må ikke forveksles med det å pseudonymisere eller avidentifisere.
Ved pseudonymisering bearbeides personopplysningene slik at det ikke lenger er mulig å
identifisere de registrerte uten tilleggsopplysninger. Tilleggsopplysningene må beskyttes av
tekniske og organisatoriske tiltak, slik at personopplysningene ikke kan knyttes til en
identifisert eller identifiserbar person.
Både ved bruk av pseudonymisering og avidentifisering, så vil personopplysningene
tilsynelatende ikke kunne knyttes til en registrert. Det vil imidlertid være mulig å reidentifisere
den registrerte ved å bruke tilleggsopplysninger, og det er dette som skiller resultatet etter
Datatilsynets veileder «Anonymisering av personopplysningene» (2015) side 6
Jf. personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav b og artikkel 12 jf. artikkel 13 og 14
18 Se for eksempel helsepersonelloven § 21, spesialisthelsetjenesteloven § 6-1, helse- og
omsorgstjenesteloven § 12-1, pasientjournalloven § 15, helseregisterloven § 17 og
helseforskningsloven § 7 og helsepersonelloven § 23 nr. 3
19 Personvernforordningens fortalepunkt 26
20 Datatilsynets veileder «Anonymisering av personopplysningene» (2015)
16
17
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bruk av disse verktøyene fra resultatet etter anonymisering. Etter pseudonymisering eller
avidentifisering vil helse- og personopplysningene fremdeles regnes som
personopplysninger, ettersom den registrerte fremdeles kan identifiseres.
Både ved bruk av pseudonymisering og avidentifisering, så vil personopplysningene
tilsynelatende ikke kunne knyttes til en registrert. Det vil imidlertid være mulig å reidentifisere
den registrerte ved å bruke tilleggsopplysninger, og det er dette som skiller resultatet etter
bruk av disse verktøyene fra resultatet etter anonymisering. Etter pseudonymisering eller
avidentifisering vil helse- og personopplysningene fremdeles regnes som
personopplysninger, ettersom den registrerte fremdeles kan identifiseres. Anonymisering
skal være en irreversibel prosess, slik at det ikke er mulig å reidentifisere den registrerte. 21

5.1.1 Vanlige risikofaktorer ved anonymisering av helse- og
personopplysninger
Det finnes ingen universell metode for anonymisering av helse- og personopplysninger.
Dataansvarlig må vurdere hva som skal til for å anonymisere hvert enkelt datasett som
inneholder slike opplysninger. Dataansvarlig må blant annet ta hensyn til antallet variabler
datasettet inneholder og variablenes art, opplysningenes detaljeringsgrad og hvilke
tilleggsopplysninger som kan være tilgjengelig for offentligheten eller andre aktører.
Datatilsynet trekker frem tre sentrale risikoer som kan oppstå ved anonymisering av helseog personopplysninger, og som bør brukes i vurderingen av hvor godt dataansvarlig har
sikret seg mot reidentifisering:
1. Er det mulig å skille ut en enkeltperson i datasettet etter at anonymiseringen er
gjennomført?
2. Er det mulig å koble flere datasett sammen og til den samme personen?
3. Er det mulig å utlede informasjon som kan knyttes til en enkeltperson fra
datasettet? 22
I en vurdering av om en metode eller teknikk for anonymisering er tilfredsstillende, bør
dataansvarlig vurdere risikoen for reidentifisering (knyttet til det aktuelle datasettet) både før
og etter at anonymiseringen er gjennomført. Ettersom omstendighetene rundt opplysningene
kan endre seg i tråd med den teknologiske utviklingen og at nye tilleggsopplysninger blir
tilgjengelig, så bør virksomheten også legge opp til jevnlig reevaluering av faren for
reidentifisering.
Dersom det ikke ble gjort en grundig nok vurdering av dette innledningsvis, er det sannsynlig
at det forskningsdeltakerne har samtykket til ikke tillater at datamaterialet lagres videre. Er
anonymisering umulig, kan det være at de registrerte må få ny informasjon, eventuelt at det
også må innhentes nye samtykker.

21
22

Datatilsynets veileder «Anonymisering av personopplysningene» (2015) side 6
Datatilsynets veileder «Anonymisering av personopplysningene» (2015) side 12
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6 Planleggingsfasen
Et forskningsprosjekt består av ulike faser, som hver for seg er viktige for å sikre at et
prosjekt blir gjennomført på en forsvarlig måte i tråd med gjeldende lovverk og anerkjente
forskningsetiske normer.
Dette kapitlet handler om viktigheten av god planlegging, hva man må planlegge for, hvilke
gevinster man oppnår ved dette, eller på den andre siden hvilke risikoer det kan innebære
dersom man har det for travelt med å «komme i gang».
I planleggingsfasen må det også legges til rette for aktiviteter som skal skje i sluttfasen av et
forskningsprosjekt. Dersom opplysningene for eksempel skal publiseres i etterkant eller
lagres for andre forskningsformål, må dette tas høyde for i planleggingsfasen. Dersom det er
ønskelig å publisere personidentifiserende eller pseudonyme opplysninger, må dette for
eksempel informeres om til forskningsdeltakerne og det må innhentes samtykke til dette. I de
tilfellene hvor forsker ønsker at forskningsdataene skal anonymiseres og gjenbrukes til et
annet forskningsformål, må det også innhentes samtykke for dette.

6.1 Forankring hos egen ledelse/helseforetaket
Prosjektet som skal gjennomføres må ha administrativ og faglig støtte hos den øverste
ledelsen i virksomheten. Som ansvarlig for all behandling av personopplysninger, skal
ledelsen alltid ha oversikt over pågående aktiviteter. Ledelsen skal ha fastsatt rutiner og
kontrollmekanismer som sikrer at behandlinger som ikke er forsvarlige ikke igangsettes før
nødvendige tiltak er på plass.
Dette kapitlet beskriver de viktigste avklaringene forsker må gjøre og som skal forankres hos
ledelsen i startfasen/planleggingen. Merk likevel at alle faser av prosjektet skal
dokumenteres og være tilgjengelig for virksomhetens ledelse slik at de til enhver tid kan
kontrollere at behandlingen av personopplysninger gjennomføres i tråd med
forskningsprotokoll og relevante godkjenninger.

6.2 Interne retningslinjer for hvordan prosjekter
skal organiseres og dokumenteres i
virksomheten
Alle virksomheter som behandler helse- og -personopplysninger skal ha et
internkontrollsystem som sikrer at behandlingen skjer på en lovlig måte. Dette betyr at
behandlingen i seg selv må foregå innenfor rammer som er tilpasset både loven og
virksomhetens ressurser, samt at det må kunne dokumenteres. Det er derfor viktig at den
som skal lede prosjektet setter seg inn i de krav og forventninger som ligger til denne rollen
og hva som må være på plass før prosjektet kan starte opp. Dette er ofte aktiviteter som går
parallelt med arbeidet med utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse og forskningsprotokoll.
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Dokumentasjon på hvordan behandlingen skjer er viktig for å kunne påvise at man følger
personvernlovgivningen. Kravet til dokumentasjon følger også av helselovgivningen. Som
regel er det noen i virksomheten som har i oppgave å støtte forsker i forskningsprosessen,
og de er avhengig av at forsker dokumenterer planer, godkjenninger og endringer slik at
forskerstøtten kan hjelpe forsker og virksomhetens ledelse med å sikre at behandlingen skjer
i tråd med juridiske og organisatoriske rammer.
Å jobbe planlagt og systematisk er viktige forutsetninger for å kunne gjenta en suksess.
Dokumenter og la andre lære av det som gav resultater.

6.3 Utform prosjektbeskrivelse/
forskningsprotokoll
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse / forskningsprotokoll er avgjørende for at dataansvarlig
institusjon skal kunne ta stilling til hvorvidt prosjektet er etisk og juridisk gjennomførbart.
Dette gjelder ikke minst for å kunne dokumentere hvordan prinsippene i
personvernforordningen planlegges ivaretatt i prosjektet. I helseforskningsforskriften § 8 er
det angitt krav om hva en forskningsprotokoll minimum bør inneholde av informasjon. For en
del prosjekter med mer kompliserte prosesser for innsamling av person- og
helseopplysninger, så kan det i tillegg til forskningsprotokollen også være nødvendig å
utarbeide en egen datahåndteringsplan. Det finnes flere maler tilgjengelig for dette formålet.
En prosjektbeskrivelse eller forskningsprotokoll skal inneholde en fremstilling av hvordan
prosjektet tenkes gjennomført. Prosjektbeskrivelsen/forskningsprotokollen inneholder som
regel tittel, et avsnitt om bakgrunn, formål og problemstilling, design, utvalg, variabler,
datainnsamling, analyse, prosjektorganisasjon, personell, utstyr og ressurser, kostnader og
finansieringsplan, tidsplan, publisering og etikk.
Det er også viktig å beskrive samfunnsnytten ved prosjektet, og identifisere/peke på
personvernulempen og eventuelle andre ulemper/risiko for forskningsdeltakerne. Dette
styrker prosjektplanen og forskers evne til å hele tiden beholde den registrertes perspektiv i
fokus.

6.3.1 Avklar og beskriv prosjekttype og formål
Gjennomføringen av et prosjekt vil alltid kunne by på overraskelser, og det kan virke
vanskelig, og noen ganger nærmest uhensiktsmessig å planlegge alt ned til minste detalj.
Det er heller ikke alltid nødvendig. Det viktigste er at man tar utgangspunkt i hva man ønsker
å oppnå, og dersom det innebærer en behandling av personopplysninger, må man sørge for
at man har et lovlig behandlingsgrunnlag for alle formålene.
Ulike typer prosjekter kan ha mange likhetstrekk, og noen ganger kan det være vanskelig å
avgjøre hvorvidt et prosjekt er helseforskning, annen forskning eller f.eks. kvalitetssikring.
Dersom prosjektets formål etter dataansvarliges vurdering er tydelig, må dette også fremgå
tydelig i presentasjonen av prosjektet overfor de aktuelle vurderingsinstansene. Er det
avgjørende for dataansvarlig virksomhet at prosjektet vurderes som helseforskning og derav
får en medisinsk etisk vurdering, da må prosjektleder sørge for at kriteriene for hva som
ansees som medisinsk og helsefaglig forskning, er oppfylt og fremgår klart og tydelig.
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I tillegg til at type prosjekt må avklares, er det viktig å avgrense og beskrive hva som er
formålet med prosjektet. Med dette menes: hva man ønsker å oppnå med behandlingen av
personopplysningene.
For å avgjøre hvorvidt formålet med et prosjekt kan betraktes som helseforskning, anbefales
det å stille følgende kjernespørsmål:
•

Er søknaden/prosjektet fremleggingspliktig etter helseforskningsloven, eller ikke?

I vurderingen av den enkelte sak er dette nøkkelspørsmål:
•

Hva er formålet med prosjektet? Er formålet å skaffe til veie ny kunnskap om helse og
sykdom?

•

Innebærer prosjektet risikomomenter utover det som er vanlig i diagnostikk og
behandling, eller fare for integritetskrenkelse?

•

Kan prosjektet gjennomføres innenfor de lover og regler som gjelder for
helsetjenesten?

6.3.1.1 Hvorfor er en avklaring viktig?
Grunnen til at det er viktig å avklare om det er helseforskning, annen forskning,
kvalitetssikring, forskning på biologisk materiale eller en annen type prosjekt, samt hva som
er det konkrete formålet/eller formålene, er fordi type prosjekt og formål(ene) sier noe om
hvilke godkjenninger som er nødvendige og hvilke lovverk som regulerer behandlingen. Med
andre ord; hva som er de juridiske rammene for behandlingen. I tillegg til de juridiske
rammene kan forskningsvirksomheten ha egne interne regler eller retningslinjer på det
aktuelle området, som det er avgjørende å kjenne til.
Merk at en behandling av personopplysninger kan ha flere formål, kanskje ett hovedformål
og så sekundære formål man ønsker å oppfylle i tillegg. For eksempel kan et
forskningsprosjekt inneholde en masteroppgave eller lignende i tillegg til forskningsformålet
En avklaring av ulike formål tidlig i prosessen gir bedre forutsetninger for å planlegge
tidsbruk, hvilke instanser som må kontaktes først og hvordan prosjektdesignet kan påvirke
hvorvidt det som er planlagt kan gjennomføres.
I mange tilfeller kan det være at små endringer i prosjektopplegget skiller hva som er
innenfor og utenfor lovens rammer. Dette må avklares tidlig, og vil også være en god hjelp i
generell prosjektstyring.

6.3.2 Avklar og beskriv ansvar og roller
Prosjekter varierer i omfang og kompleksitet, fra et avgrenset prosjekt med en forsker til de
store og langvarige prosjektene hvor flere forskningsinstitusjoner er involvert. Ifølge
personvernforordningen er det den som bestemmer formålet og hvordan behandlingen av
personopplysninger skal gjennomføres, som er dataansvarlig.
Dersom flere virksomheter har et felles dataansvar, må dette være avklart helt i startfasen av
planleggingen. Roller og ansvar er også informasjon som de fleste vurderings- eller
godkjenningsinstanser ber om, og det er derfor viktig at de mottar den samme
informasjonen.
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At ansvar og roller er avklart og beskrevet/dokumentert, vil bidra til at man ikke ender opp i
en situasjon hvor oppgaver ikke er utført, eller uenighet om eierskap til forskningsdata. Merk
at det er den dataansvarlige som har det juridiske ansvaret for at personopplysningene
behandles forsvarlig. Dette gjelder selv om involverte samarbeidspartnere har fått i oppgave
å utføre deler av behandlingen.

6.3.3 Kartlegg og beskriv samarbeid og avhengigheter
Med avhengigheter menes de oppgavene som må utføres for at prosjektet skal kunne
gjennomføres. Det er naturlig å begynne med hvem som har dataansvaret, om det benyttes
databehandlere og hvilke vurderinger/godkjenninger man må innhente. Vurderinger skal
alltid innhentes før en behandling av personopplysninger igangsettes. Dersom man vet at
man vil måtte benytte en databehandler for deler av behandlinger, vil dette også være en
avhengighet som man bør planlegge for.
Har dataansvarlig avtale med eksterne bidragsytere/forskere fra andre
forskningsinstitusjoner, må slike avtaler dokumenteres. Dataansvarlig skal til enhver tid ha
kontroll med behandlingen av personopplysninger. Dette er et «sørge for»-ansvar som
innebærer at de må sikre at de har instruksjonsmyndighet overfor de som utfører oppgaver
for dem.
Noen vanlige avhengigheter:
•

Utarbeidelse av avtaler (f.eks. databehandleravtaler, samarbeidsavtaler, avtaler om
overføring mellom virksomheter og til tredjeland, avtaler med registereiere)

•

Innhenting av vurderinger/godkjenninger/dispensasjoner

•

Kontakt med dataeier/registereiere

•

Analysekompetanse dersom den ikke finnes i egen virksomhet (databehandleravtale
eller ansettelsesforhold)

•

Plikt til å rådføre seg med personvernombudet dersom forskningen/prosjektet
innebærer en behandling av særlige kategorier av helse- og personopplysninger

•

Eventuelt, krav om personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

•

Interne retningslinjer

•

Taushetserklæringer

Alle avtale- eller vurderingsprosesser tar tid. Fordelen ved å investere tid i presise og gode
vurderingsprosesser, er at forsker kan være tryggere på at prosjektet kan gjennomføres
innenfor den tidsrammen som er planlagt. Å rette opp i feil tar erfaringsmessig mer tid.

6.4 Vurdering av personvern
Vær oppmerksom på at all behandling av personopplysninger skal vurderes etter
personvernforordningen. Dette gjelder også der behandlingens formål faller innenfor
helseforskningslovens virkeområde.

6.4.1 Vurder om prosjektet trenger personopplysninger
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Dersom det vil være nødvendig å behandle personopplysninger kreves et lovlig
behandlingsgrunnlag, samt oppfyllelse av personvernprinsippene og ivaretakelse av den
registrertes rettigheter.
Vanlige vurderingsmomenter:
•

Er formålet tydelig og avgrenset?

•

Er behandlingsgrunnlag lovlig og i tråd med formålet?

•

Er behandlingens art, omfang og sammenhengen den utføres i
beskrevet/dokumentert?

•

Er kilder, mottakere, informasjonssikkerhet og ansvarsforhold kartlagt og beskrevet?

•

Oppfyller behandlingen personvernprinsippene

•

Hvilke rettigheter følger av behandlingsgrunnlaget, og finnes det legitime unntak fra
enkelte rettigheter?

•

Er det utformet informasjon til de registrerte som beskriver formålet med
behandlingen og hva det innebærer for dem (inkludert hvilke rettigheter de har)?

•

Er behandlingen av personopplysninger nødvendig og proporsjonal?

Eksempel: Et forskningsprosjekt har kommet med en forespørsel om utlevering av journaler i
forbindelse med datainnsamlingen. Selv om prosjektet har et klart avgrenset formål, så bes
det likevel om journaler i sin helhet. Dette er sjeldent i tråd med samtykket prosjektdeltakerne
har gitt og hva REK har godkjent. Opplysningene som innhentes fra journalene må være
begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med forskningsprosjektet og i
samsvar med samtykket som er gitt fra forskningsdeltakerne.

6.4.2 Hvem skal gjøre vurderingen?
Hvem som skal foreta vurderingen av om den planlagte behandlingen er tilstrekkelig
beskrevet og om den vil kunne gjennomføres i tråd med lovkravene i personvernforordningen
vil variere. Dette er det forskningsinstitusjonen/dataansvarlig som avgjør, og det er
sannsynligvis beskrevet i virksomhetens interne rutiner hvordan prosjektleder skal gå frem.
Noen virksomheter har fordelt denne oppgaven til en dedikert rolle internt, mens andre har
avtale med eksterne til dette.

6.4.3 Involver personvernombudet i virksomheten
Personvernombudet har som hovedoppgaver å gi råd om behandling av personopplysninger,
samt kontrollere virksomhetens arbeid. Ombudet er en verdifull ressurs og kan bidra med
avklaringer og veiledning til hvordan et forskningsprosjekt bør planlegges og gjennomføres.
For ytterligere veiledning om hvordan personvernombudets rolle og fagkompetanse kan
brukes, se kap. 3.2.1.
Ta kontakt med eget personvernombud (PVO) eller dataansvarlig for prosjektet og be om en
vurdering av og begrunnelse for det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene.
Personvernombudet vil også sannsynligvis kunne uttale seg om hvorvidt det vil være
nødvendig med en personvernkonsekvensvurdering, også kalt DPIA.
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6.4.4 Sett deg inn i virksomhetens rutiner for behandling og lagring
av personopplysninger
Alle virksomheter som behandler personopplysninger som en del av normal drift, har rutiner
for behandling og lagring av ulike typer personopplysninger. Noen virksomheter har egne
rutiner som gjelder forskning, mens andre har generelle rutiner som gjelder behandling
uavhengig av formålet med behandlingen.
For at virksomheten skal settes i stand til å etterleve regelverket er det avgjørende at forsker
setter seg inn i og følger de interne retningslinjene. Slike retningslinjer er normalt utarbeidet
på grunnlag av en vurdering av risiko. Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres i tråd med
de eksisterende retningslinjene i virksomheten, bør forsker kontakte IT-avdelingen/ledelsen
for en avklaring av hvordan behandlingen kan gjennomføres på en måte som virksomheten
kan akseptere/anser som tilfredsstillende.

6.4.5 Beskriv dataflyt/ eventuelt utform Datahåndteringsplan (DMP)
En beskrivelse av dataflyten inngår i dokumentasjonen og vurderingsgrunnlaget en trenger
for å avgjøre om en behandling er lovlig etter personvernforordningen. Ofte kan det være
nyttig å illustrere dataflyten i form av et skjema/tegning. Utforming av en
Datahåndteringsplan er også et krav fra mange finansiører (blant annet i EU-prosjekter og
prosjekter med finansiering fra Norges Forskningsråd).
Dataflyt vil også fremgå av en datahåndteringsplan. En datahåndteringsplan er et godt
verktøy for å sikre god planlegging og konkretisering av prosjektopplegget, samt oppgaver
og leveranser underveis.
Fordelen med en illustrasjon av dataflyt eller en datahåndteringsplan, kan være at det er
enklere å være konkret med tanke på mulige sårbarheter eller potensielle utfordringer.

6.4.5.1 Databehandlere
Det er kun leverandører/tjenesteytere/samarbeidspartnere som behandler helse- og
opplysninger på vegne av virksomheten som regnes som databehandler. Det betyr at man
kun er databehandler dersom man har fått en delegert oppgave om å behandle helse- og
personopplysninger fra dataansvarlig, og behandling av helse- og personopplysninger må
være en del av formålet med avtalen mellom virksomhetene.
Dersom et forskningsprosjekt innebærer at dataanalyse eller annen behandling av
forskningsdata skal gjennomføres av en annen virksomhet på prosjektets vegne, vil dette
være et databehandlerforhold. Det kreves derfor en databehandleravtale mellom
dataansvarlig for prosjektet (forskningsinstitusjonen) og virksomheten som skal behandle
opplysningene.
Et annet eksempel som kan være utfordrende er multisenterstudier. Det kan være uklart
hvem av samarbeidspartnerne som er ansvarlig i relasjon til prosjekter som involverer
databehandlere, som for eksempel kan være leverandør av en skyløsning som benyttes for
lagring av forskningsdataene. Dersom de ulike rollene/ansvarsforholdene ikke avklares på et
tidlig tidspunkt, kan det medføre at flere partnere foretar de vurderingene som er pålagt
dataansvarlig, uten at det er nødvendig. Det er derfor viktig å avklare ansvarsforholdene før
behandlingen av helse- og personopplysninger begynner.
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Hvis man benytter databehandlere, er det viktig at disse selv bidrar med informasjon om
blant annet personopplysningsvern/informasjonssikkerhet ivaretas, eventuelt hvordan de
etterlever de kravene som dataansvarlig stiller i databehandleravtalen.
For mer informasjon om databehandlere og databehandleravtaler, se Normens faktaark 10.

6.4.5.2 Overføring av helse- og personopplysninger utenfor EU/EØS
All overføring av helse- og personopplysninger ut av EU/EØS (omtales også som overføring
til tredjeland) krever et særskilt grunnlag for å være lovlig. Med overføring menes ikke bare
at data føres ut av EU/EØS, men også enhver tilgang til opplysningene fra land utenfor. Det
betyr for eksempel at dersom en amerikansk leverandør av en skytjeneste har tilgang til
opplysninger som ligger på deres datasentre i EU, så regnes det som en overføring etter
personvernforordningen.
For at overføring av helse- og personopplysninger til tredjeland skal være lovlig, så må
virksomheten benytte et gyldig overføringsgrunnlag i personvernforordningen art. 46. Det
mest vanlige er standard personvernbestemmelser (Standard Contractual Clauses eller
SCC). Ved bruk av SCC forplikter databehandler seg til å behandle helse- og
personopplysninger i samsvar med personvernforordningen.
Det er viktig å vurdere om overføringsgrunnlaget faktisk vil ha en effekt på beskyttelsen av
personopplysninger. I noen tilfeller er det ikke tilstrekkelig å ha et overføringsgrunnlag, og det
vil være nødvendig å vurdere beskyttelsesnivået for helse og personopplysninger i
tredjelandet det er aktuelt å overføre opplysninger til. Dette innebærer at virksomheten må
undersøke tredjelandets nasjonale lovgivning og vurdere hvilken reell beskyttelse helse- og
personopplysningene har. Det vil for eksempel være aktuelt å undersøke om tredjelandet har
lovgiving som åpner for utlevering av informasjon til nasjonale myndigheter eller etterretning.
Standard personvernbestemmelser vil ikke være bindende for tredjelandets myndigheter og
nasjonal lovgiving kan derfor gå foran disse.
Dersom man kommer frem til at beskyttelsesnivået er lavere enn i EU, må det iverksettes
ytterligere tiltak, utover de tiltakene som er iverksatt ved valg av overføringsgrunnlag.
Dersom det er nødvendig med ytterligere tiltak, men slike tiltak ikke iverksettes, er
overføringen ulovlig og må opphøre.
For mer informasjon om overføring til tredjeland og hvilke vurderinger som må gjennomføres
ved overføring til tredjeland, se Datasynets veileder for oppdatert informasjon.

6.5 Innhent andre nødvendige godkjenninger
avhengig av type prosjekt og formål
Vær nøye med å legge frem prosjektet på samme måte overfor de ulike
godkjennings/vurderingsinstansene.
Fordi ulike vurderingsinstanser har et avgrenset mandat/skal gjøre en avgrenset vurdering,
vil det være avgjørende at behandlingen beskrives likt overfor de ulike instansene.
Eksempel: Et forskningsprosjekt som skal få utlevert helseopplysninger fra et sentralt
helseregister, legger prosjektet frem for både REK, dispenserende myndighet, registereier og
den som skal vurdere behandlingen etter personvernforordningen.
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REK gjøre en forskningsetisk medisinsk vurdering og vurderer behovet for en dispensasjon
fra taushetsplikten for utlevering av opplysninger fra registeret.
Registereier vurderer søknad om data fra registeret, inkludert utformer en avtale som sier
noe om hvordan opplysningene skal behandles ved prosjektslutt.
Den som vurderer personvernet, tar stilling til nødvendig behandlingsgrunnlag og sikring av
opplysningene underveis i prosjektet.
Dersom forsker har beskrevet behandlingen likt overfor disse instansene, vil man kunne
være sikker på at alle nødvendige vurderinger er gjort. Dersom man derimot har presentert
ulike variabellister eller beskrevet dataflyten på en ikke konsistent måte, vil sjansen være stor
for at vurderingene ikke dekker alle nødvendigheter. Se for deg at variabellisten ovenfor REK
er mer detaljert enn den som legges frem for den som vurderer personvernet. Vurderingen
av personvernet slår fast at det ikke skal behandles detaljerte opplysninger som vil kunne
være indirekte identifiserbare for forsker. Man betrakter risikoen for den registrertes
rettigheter og friheter som lav. I realiteten har forsker kanskje søkt REK om dispensasjon fra
taushetsplikten på grunnlag av en variabelliste som viser at forsker ber om å få utlevert svært
identifiserende helseopplysninger. Konsekvensen kan være at det ikke gjøres en påkrevet
personvernkonsekvensvurdering (DPIA) eller at sikkerheten ikke er ivaretatt i tilstrekkelig
grad. Dette kan få konsekvenser både for den registrerte, for virksomheten og for forsker.

Hvem er dispenserende myndighet?
Dispenserende
myndighet

Prosjekttype/type
dispensasjon

REK

Medisinske og helsefaglige
forskningsprosjekter

Kreves det tilleggsgodkjenning
fra andre instanser?

Utprøvende behandling med
annet primært formål enn å
gi helsehjelp til en enkelt
pasient
Generelle
forskningsbiobanker
Dispensasjon fra
taushetsplikt med hjemmel i
forvaltningsloven §13 d og
helsepersonelloven § 29, 1.
ledd, for helseforskning og
annen type forskning
Bruk og utlevering av
personidentifiserbare
opplysninger og indirekte
identifiserbare opplysninger
fra ett eller flere (koblete)
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sentrale/lovbestemte
helseregistre
Utlevering av humant
biologisk materiale til
utlandet, jf.
helseforskningsloven § 29

Helsedirektoratet

Klinisk utprøving av
medisinsk og annet utstyr

Krever også godkjenning fra
Statens legemiddelverk

Klinisk utprøving av
legemidler

Krever også godkjenning fra
Statens legemiddelverk dersom
hensikten er å undersøke eller
etterprøve kunnskap om
legemidlenes
• effekter eller påvirkning
av fysiologisk funksjon
• interaksjoner
• bivirkninger
• opptak, fordeling,
metabolisme og
utskillelse
• terapeutiske verdi

Dispensasjon fra
taushetsplikten i forbindelse
med kvalitetssikring på tvers
av virksomheter, dersom
formålet er helseanalyse,
kvalitetssikring,
administrasjon, planlegging
eller styring av helse- og
omsorgstjenestene, jf. hpl §
29.
Dispensasjon fra
taushetsplikten i forbindelse
med utvikling og bruk av
beslutningsverktøy, jf. hpl. §
29 (Typisk i prosjekter om
maskinlæring hvor det er
behov for store mengder
data for å trene opp
algoritmer).

Eget helseforetak (Det er
ikke tale om en
dispensasjon, men må
vurderes av dataansvarlig
selv.)
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om medisinske
kvalitetsregistre.

6.5.1 Helseforskning/REK
Vurderingen til REK er en medisinsk-etisk vurdering og behandlingen av personopplysninger
også krever en vurdering etter personvernforordningen. Tidligere ga godkjenning fra REK
også behandlingsgrunnlag for behandlingen av helse- og personopplysninger, men etter
innføringen av personvernforordningen er det dataansvarlig som må identifisere rett
behandlingsgrunnlag.
Prosjektleder/ansvarshavende skal søke om forhåndsgodkjenning av:
•

Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

•

Generelle forskningsbiobanker

•

Dispensasjon fra taushetsplikt med hjemmel i forvaltningsloven § 13d og
helsepersonelloven § 29 1.ledd, for annen type forskning

•

Klinisk utprøving av medisinsk og annet utstyr

•

Utlevering av humant biologisk materiale til utlandet

•

Bruk av registerdata (helseregistre)

Ved søknad til REK om godkjenning av forskningsprosjektet vil prosjektleder være ansvarlig
for å sannsynliggjøre at studiens nytteverdi og kvalitet og forskernes kompetanse er så høy
at det er forsvarlig å gjennomføre studien.

6.5.1.1 Prosjekter som ikke er fremleggingspliktige for REK
Dersom forskningen ikke har til hensikt å frembringe ny kunnskap om helse og sykdom skal
ikke prosjektet legges frem for REK for godkjenning/medisinsk etisk vurdering.
Dersom det er usikkerhet om hvorvidt prosjektet er fremleggelsespliktig for REK, kan
prosjektleder sende inn en fremleggelsesvurdering, som gir REK grunnlag for videre
veiledning om prosjekttype. Fremleggingsvurderinger vurderes fortløpende av REK, utenom
de faste komitemøtene.
Dersom prosjektet skal behandle helse- og personopplysninger, skal prosjektet vurderes
etter personvernforordningen og personopplysningsloven. Dette kan for eksempel være
helsetjenesteforskning, der man skal forske på selve helsetjenesten med vitenskapelig
metode og det innhentes helseopplysninger. Det kan være forskning på hvordan
helsepersonell kommuniserer med pasienter, prioriteringer osv.

6.5.2 Intern kvalitetssikring
Dataansvarlig må selv påse at det gjøres en vurdering etter personvernforordningen og at
behandlingsgrunnlag kan fastsettes.
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6.5.3 Kvalitetssikring/kvalitetsforbedring på tvers av helseforetak
Ved kvalitetssikring på tvers av helseforetak skal det søkes helsedirektoratet om
dispensasjon fra taushetsplikten. Virksomhet sørger for vurdering etter
personvernforordningen.

6.5.4 Forskning på biologisk materiale
Prosjektet legges frem for REK. Ved behandling av personopplysninger må virksomheten
sørge for vurdering etter personvernforordningen.

6.5.5 Klinisk utprøving av medisinsk eller annet utstyr
En ny EU-forordning for utprøving av medisinsk utstyr trådte i kraft 26. mai 2021. Prosjekter
som faller innenfor lovens saklige virkeområde, skal legges frem for REK for en
forskningsetisk vurdering. Statens legemiddelverk (SLV) er fag- og tilsynsmyndighet for
medisinsk utstyr, og en uttalelse fra SLV kan innhentes vedrørende om prosjektet faller
innenfor den nye EU-forordningen for utprøving av medisinsk utstyr (Medical Device
Regulation (MDR) 2017/745).
Kliniske utprøvinger av medisinsk utstyr kan være søknads- eller meldepliktig til SLV. Sørg
for å undersøke dette tidlig i planleggingen av prosjektet. For mer informasjon, se SLV sin
nettside.
Dersom det behandles personopplysninger i forbindelse med prosjektet, må dataansvarlig i
tillegg sørge for en vurdering etter personvernforordningen (GDPR)

6.5.6 Legemiddelutprøving
Kliniske utprøvinger av legemidler må godkjennes av Legemiddelverket før de kan
gjennomføres. Det er innført et mer eller mindre felles regelverk for Europa, med formål å
sikre forsøkspersonenes rettigheter og sikkerhet. De samme kravene gjelder for alle studier,
uavhengig av om studien gjennomføres av legemiddelindustrien eller forskere ved en
forskningsinstitusjon.
Klinisk utprøving av legemidler innebærer en plikt til å ha beredskap for uønskede hendelser
som kan påvirke pasientsikkerheten/sikkerheten til deltakerne. Det er derfor nødvendig å
registrere og oppbevare personidentifiserende opplysninger om deltakeren i hele
prosjektperioden og i 15 år etter prosjektslutt. Slike prosjekter innebærer derfor alltid en
behandling av personopplysninger og dataansvarlig virksomhet må vurdere og dokumentere
etterlevelse av personvernforordningens bestemmelser.

6.5.7 Forskning på registeropplysninger
Et forskningsprosjekt som skal innhente og behandle personopplysninger fra et eller flere
helseregistre, vil som regel ikke ha direkte kontakt med de registrerte. Utlevering av
opplysningene fra registereier krever dispensasjon fra taushetsplikten. Det første som bør
avklares er imidlertid hvorvidt formålet med behandlingen av helse- og personopplysninger
faller innenfor helseforskningslovens virkeområde. Dersom REK slår fast at prosjektet regnes
som helseforskning, vil som regel REK samtidig ta stilling til og avgjøre om dispensasjon kan
innvilges.
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For dispensasjon fra taushetsplikten for utlevering fra registre som SSB forvalter, søkes det
direkte til SSB som også er dispenserende myndighet for disse registrene.
Merk at all behandling av personopplysninger også skal vurderes etter
personvernforordningen. Vær også oppmerksom på at noen registereiere/registerforvaltere
kan kreve at det er gjennomført en personvernkonsekvensvurdering etter
personvernforordningens artikkel 35 før de foretar en vurdering av hvorvidt
personopplysninger fra registeret kan utleveres, da behandlingen vil innebære en høy risiko
for de registrertes rettigheter og friheter.

6.5.8 Opprettelse av register for konkret forskningsformål
Dersom det skal opprettes et register i forbindelse med/for å oppfylle et konkret
forskningsformål, og formålet faller innenfor helseforskningslovens virkeområde, skal
prosjektet legges frem for REK for vurdering.
Selve etableringen av et medisinsk kvalitetsregister faller utenfor helseforskningslovens
virkeområde og skal ikke godkjennes av REK. Opprettelsen skal vurderes av dataansvarlig
selv etter forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Det skal sendes søknad til REK når
opplysninger fra disse prosjektene skal behandles i forbindelse med forskning.
Dataansvarlig skal sørge for en vurdering av behandlingen av personopplysninger etter
personvernforordningen.

6.5.9 Opprettelse av register (permanent eller langvarig) til andre og
udefinerte forskningsformål
Dersom det skal opprettes et register (med særlige kategorier personopplysninger) som skal
brukes til fremtidige og ikke definerte forskningsformål, innebærer dette som regel at
behandlingen vil pågå over lang tid, eller kanskje regnes som et permanent register. Slike
behandlingsformål vil sannsynligvis innebære en høy risiko for de registrertes rettigheter og
friheter, og en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) etter personvernforordningens
artikkel 35 vil være nødvendig. 23

7 Gjennomføringsfasen
7.1 Alltid i tråd med prosjektbeskrivelse,
godkjenninger og vurderinger
Gjennomføringen av et forskningsprosjekt skjer ikke alltid helt etter planen. Overraskende
funn, utfordringer knyttet til datainnsamlingen, endret ressurssituasjon eller behovet for
ytterligere data/mer omfattende datagrunnlag, er bare noe av det som kan avdekkes i løpet
av gjennomføringen. Resultatet er ofte at det må gjøres endringer i prosjektopplegget.

23

Se eget kapittel om personvernkonsekvensvurdering
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7.2 Endringer underveis i prosjektet
Ved behov for å gjøre endringer i gjennomføringen er det viktig å huske at alle godkjenninger
eller vurderinger, samtykker etc. er basert på den opprinnelige beskrivelsen av hvordan
behandlingen skulle gjennomføres. Ved vesentlige endringer vil det derfor være nødvendig
med nye vurderinger.
Noen vanlige endringer som kan ha en påvirkning på personvernet, informasjonssikkerheten
eller rettighetene og friheten til de registrerte, kan være f. eks:
•

Utsettelse av prosjektslutt/forlengelse av behandlingen

•

Nye/flere prosjektmedarbeidere

•

Nye datainnsamlinger

•

Nye utvalg

•

Endringer i tekniske løsninger som benyttes

•

Endring i rekrutteringsmetode

•

Nye typer personopplysninger / flere variabler, mer detaljerte data enn planlagt

For helseforskningsprosjekter vil blant annet følgende endringer utløse behovet for
godkjenning fra REK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Endringer i design og analyse
Ny kunnskap om risiko, ulempe og/eller nytte for forskningsdeltakerne og/eller
andre
Endring av prosjektleder, forskningsansvarlig(e), ansvarshavende for
forskningsbiobank eller prosjektmedarbeider
Utsettelse eller forlengelse av prosjektperioden
Økning i antall forskningsdeltaker
Endring i rekrutteringsprosedyre
Endring i inklusjons og eksklusjonskriterier.
Innholdsmessig endring av forespørsel om deltakelse (informasjonsskriv)
Endringer i gitte vilkår for dispensasjon fra taushetsplikt
(f.eks. hvem som skal ha tilgang til personidentifiserbare opplysninger)
Endring av oppbevaring og behandling av helseopplysninger eller biologisk
materiale

Dersom det er uklart hvorvidt en endring er av vesentlig karakter, bør forsker rådføre seg
med personvernombudet eller annen person med tilsvarende kompetanse. Alternativt be om
en uttalelse fra de aktuelle vurderingsinstansene.

7.2.1 Vurderinger må alltid gjøres før endringen gjennomføres
Be om ny vurdering før endringen gjennomføres. Avvent alltid tilbakemelding/svar på søknad
om endring. Det er ikke tilstrekkelig å dokumentere at ny søknad er sendt inn.

[Rapportnummer]

49

[Dokumenttittel]

7.2.2 Den registrertes perspektiv – endringer innebærer ofte vilkår
Endringer i gjennomføringen av behandlingen av personopplysninger kan for eksempel
innebære at tidligere innhentet samtykke ikke vil være dekkende for den nye
behandlingen/endringen. Dersom dette er tilfellet, vil et vilkår for endringen kunne være at
det gis ny informasjon. Dersom endringen er igangsatt før dette er vurdert, vil videre
behandling ikke ha et lovlig behandlingsgrunnlag.
Den registrertes perspektiv er igjen styrende og verdifullt i en vurdering av hvorvidt endringen
i vesentlig grad også innebærer en endring personvernet til den registrerte.
Innebærer endringen at behandlingen ikke lenger er like forutsigbar, oversiktlig og eller
rettferdig?
Bruk personvernprinsippene som rettesnor i denne vurderingen.
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8 Avslutningsfasen
Dette kapittelet omhandler aktivitetene publisering og arkivering, som typisk skjer i
avslutningsfasen av et forskningsprosjekt.
Deling og anonymisering er omtalt i egne kapitler, men vil også være relevante aktiviteter i
avslutningen av et prosjekt.
Når prosjektet er avsluttet, skal prosjektleder sende sluttmelding på eget skjema til REK
senest seks måneder etter at godkjenningsperioden er utløpt, jf. Helseforskningsloven § 12.
Dersom prosjektet ikke igangsettes eller gjennomføres skal prosjektleder også sende
melding om dette via sluttmeldingsskjemaet.
I tillegg skal studien registreres som avsluttet hos andre steder den er registrert, for
eksempel helsenorge.no.
Det er viktig å ha lagt til rette for disse aktivitetene i avslutningsfasen allerede i
planleggingsfasen av prosjektet. For eksempel vil gjenbruk av og publisering av ikkeanonyme data kreve at virksomheten har et behandlingsgrunnlag. Dersom
behandlingsgrunnlaget er basert på samtykke fra forskningsdeltakere, må slik
viderebehandling være dekket av samtykket som er blitt gitt til prosjektet, eventuelt må
samtykke innhentes. Samtykket bør være basert på god informasjon til forskningsdeltaker
om hva publiseringen innebærer og hvordan eventuell deling av data skal skje, og for hvilke
formål.

8.1 Publisering
Publisering i denne veilederen innebærer offentliggjøring, utgivelse eller kunngjøring.
Utgangspunktet for all forskning er at det foreligger en plikt til å publisere
forskningsresultatene, uavhengig av forskningens resultat. Plikten til å publisere er begrunnet
i forskerens akademiske frihet, forskningens samfunnsnytte og rettigheter for forsker og
forskningsinstitusjon. Ny kunnskap om helse av betydning for samfunnet skal deles og være
tilgjengelig av hensyn til etterprøvbarhet. Personvernhensyn tilsier at forskningsresultater
ikke kan publiseres helt fritt, og det finnes krav i lovgivingen til hvordan forskningsdata skal
publiseres. Graden av åpenhet vil være avhengig av hva slags data det er snakk om, hvem
som får tilgang og på hvilke vilkår.
Forskning regnes som akademiske ytringer og har et særskilt vern etter
personopplysningsloven § 3. Ved publisering av forskning må det gjøres en avveining
mellom samfunnsnytten til forskningen og personvernet til forskningsdeltakerne.
Prosjektleder må ta stilling til publisering allerede i planleggingsfasen, og legge til rette for
dette i en datahåndteringsplan eller lignende. For helseforskningsprosjekter vil REK kunne
legge føringer for publisering av forskningsresultatene.
Publisering av forskning som inneholder helse- og personopplysninger er en behandling av
personopplysninger som krever behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen. Ofte vil
behandlingsgrunnlaget være samtykke fra forskningsdeltaker. Dersom det planlegges å
publisere pseudonyme forskningsdata, må samtykket spesifisere dette. Samtykket bør også
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informere om hvilke type data man planlegger å publisere og at det kan være en risiko for
identifisering.
I vurderingen av om hvilke data som skal publiseres og i hvilken form, bør blant annet
følgende vurderes:
-

Skal det publiseres pseudonyme eller anonyme data? Hvis pseudonyme, hvor store
er risikoen for bakveisidentifisering av den enkelte? Her vil det være aktuelt å vurdere
typen data, størrelsen på studien og utvalget, og det foreligger offentlige tilgjengelige
opplysninger om utvalget, om det omtales lett gjenkjennelige ytre tegn

-

Bør man bruke aggregerte data?

-

Kan det innhentes samtykke fra forskningsdeltakeren?

-

Hvilken form skal dataene publiseres i, for eksempel tabeller og figurer?

-

Hvor mye data er det nødvendig å publisere for å dokumentere resultatet av
forskningen?

8.2 Arkivering
Helse- og personopplysninger som inngår i et forskningsprosjekt skal ikke oppbevares lengre
enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, jf. helseforskningsloven § 38.
Langtidsarkivering av data utover prosjektets varighet forutsetter behandlingsgrunnlag, for
eksempel REK-godkjenning eller samtykke. For enkelte typer forskningsprosjekter vil
behandlingsgrunnlaget være basert på krav i nasjonal lovgiving. Ved klinisk utprøving av
legemidler skal både sponsor og utprøver oppbevare dokumenter av vesentlig betydning for
den kliniske utprøvingen i minst femten år etter at forsøket er avsluttet. 24
REK kan bestemme at dokumenter som er nødvendige for etterkontroll av prosjektet, skal
oppbevares i fem år eller mer etter at sluttmelding er sendt. Dersom dokumenter skal lagres i
mer enn fem år, kan REK stille vilkår knyttet til lagringen.
Med mindre opplysninger ikke skal oppbevares videre i henhold til arkivloven eller annen
lovgiving, skal opplysningene deretter anonymiseres eller slettes. Eventuelt skal data leveres
tilbake til dataeier.
Arkivering av data har ofte som hensyn å sikre etterprøvbarhet av data, analyser og
forskningsresultatet. Ved arkiveringen må det derfor sørges for at data arkiveres på et format
som er tilgjengelig lesbart frem i tid.

24

Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker § 8-2.

[Rapportnummer]

52

[Dokumenttittel]

9 Vedlegg: Eksempel på utfylt
personvernkonsekvensvurdering
Dette vil bli publisert i en oppdatert versjon av veilederen, straks Direktoratet for e-helses mal
er godkjent.
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Veileder om internkontroll i helse- og omsorgssektoren

Denne veilederen er et støttedokument under Norm for informasjonssikkerhet og
personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen). Normen forvaltes av Styringsgruppen
for Normen, etter Normens forvaltningsmodell.
Normen skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern i den enkelte
virksomhet og i sektoren generelt. Innbyggere og ansatte skal være trygge på at
opplysninger om dem behandles på en sikker måte i helse- og omsorgssektoren. Normen
skal bidra til å at virksomheter i helse- og omsorgssektoren kan ha gjensidig tillit til
hverandre, ved å etablere mekanismer og regler som sørger for at behandling av helseog personopplysninger gjennomføres på et forsvarlig sikkerhetsnivå.
Alt om Normen, Normens krav og veiledningsmateriell finnes på www.normen.no.
En til enhver tid oppdatert versjon av veilederen finnes på www.normen.no. Dersom du har
spørsmål knyttet til veilederen kan du sende spørsmål og kommentarer til:
sikkerhetsnormen@ehelse.no

UTKAST: Versjon som legges frem for styringsgruppen 01-02.12.21.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Internkontroll, styringssystem, ledelsessystem, styring og kontrollaktiviteter. Det kan være
utfordrende for en virksomhet å få oversikt over hva som kreves for å ivareta eget ansvar.
Mange aktiviteter inngår i den overordnede prosessen, og det er behov for å se hvordan de
ulike delene av den samlede internkontrollen bidrar til forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Normens veiledningsmateriell for ulike aktiviteter som inngår i internkontrollen har vært
fordelt på en rekke ulike faktaark, som
•

Faktaark 01 – Ansvar og organisering

•

Faktaark 02 – Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern

•

Faktaark 08 – Avviksbehandling

•

Faktaark 09 – Opplæring av ledere og medarbeidere

•

Faktaark 27 – Retningslinjer for daglig informasjonssikkerhet.

Videre har Normen tidligere ikke hatt egen veiledning på sikkerhetskultur, et tema som får
stadig mer oppmerksomhet i sektoren og som henger naturlig sammen med temaer som
opplæring, kompetanse og det daglige informasjonssikkerhetsarbeidet.
På bakgrunn av denne utviklingen har det vært naturlig å oppdatere veiledningsmateriellet på
internkontrollområdet for å sette de ulike delaktivitetene inn i en større sammenheng, i en
egen veileder om internkontroll for helse- og omsorgssektoren.

1.2 Tema for veilederen
Denne veilederen skal gi veiledning til, og bidra til etterlevelse av, kravene i Normen knyttet
til internkontroll.
Med internkontroll menes i Normen planlagte og systematiske tiltak som skal sikre at
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med
krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen.
Det omfatter en formalisering av hvordan virksomheten planlegger, gjennomfører, evaluerer,
kontrollerer og korrigerer etterlevelse av relevant regelverk, krav og avtaler. Den som har det
overordnede ansvaret for virksomheten, skal sørge for at det etableres og gjennomføres
systematisk styring av virksomhetens aktiviteter (internkontroll).
Kravene i Normen beskrives overordnet i kapittel 1.4 Krav i Normen, mens nærmere
utdypning av kravene og hvordan de kan løses i praksis følger i kapittel 2 Internkontroll i
helse- og omsorgssektoren.

1.3 Målgruppe
Målgruppen for veilederen er virksomheter som omfattes av Normen og som skal sikre
etterlevelse av Normens krav, herunder dataansvarlig.
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Veilederen er nyttig for alle ledere og medarbeidere i helse- og omsorgssektoren, særlig ved
behov for å forstå hvordan ulike deler av internkontrollen fungerer i egen sektor eller
virksomhet. Lederansvaret får særlig fokus i kapittelet om roller og ansvar, men ledere i
helse- og omsorgssektoren er en særlig viktig målgruppe for veilederen som helhet.
Veilederen kan også være nyttig for systemleverandører og andre samarbeidspartnere til
helse- og omsorgssektoren, som på grunn av sin leveranse eller engasjement er omfattet av
Normen 6.0 gjennom avtale med virksomheten eller Norsk Helsenett SF.

1.4 Krav i Normen
Denne veilederen tar i all hovedsak for seg kravene i Normens kapittel 2. Ledelse og ansvar
og 5. Informasjonssikkerhet. Krav i kapittel 3. Risikostyring vil behandles kort, men først og
fremst for å vise sammenhengen med Normens Veileder om risikostyring i helse- og
omsorgssektoren.
Tabellen som følger, gir en oversikt over sentrale krav for internkontroll fra Normen. Merk at
tabellen ikke er uttømmende for en virksomhets totale internkontroll, og at mer om hvordan
kravene i tabellen kan løses i praksis følger i kapittel 2 Internkontroll i helse- og
omsorgssektoren.
Virksomheten er ansvarlig for å

Se mer om kravet i Normen

Sørge for at virksomheten følger gjeldende krav til
informasjonssikkerhet og personvern, inkludert å
sørge for velfungerende styring og kontroll. Dette
ansvaret ligger hos virksomhetens øverste ledelse, og
bør ivaretas som en del av arbeidet med
virksomhetsstyring og kvalitetsforbedring.

Kapittel 2. Ledelse og ansvar

Ivareta ansvaret som dataansvarlig, blant annet ved å

Kapittel 2.2 Dataansvarliges
ansvar

- delegere myndighet og oppgaver
- etablere og etterleve styringssystemet
- gjennomføre risikovurderinger og
personvernkonsekvensvurderinger der det er
nødvendig
- sikre den registrertes rettigheter
- etablere og dokumentere tekniske og
organisatoriske tiltak
- inngå og følge opp avtaler
- håndtere avvik
- opptre i henhold til personvernprinsippene
- dokumentere virksomhetens tiltak for å etterleve
personvernforordningen
Bistå dataansvarlig med å sikre overholdelse av
forpliktelser til informasjonssikkerhet i de tilfeller der
virksomheten er databehandler, og være ansvarlig for
at underleverandører oppfyller sine forpliktelser.
Databehandler har selvstendig ansvar for

Kapittel 2. Databehandlers
ansvar
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informasjonssikkerhet og for ivaretakelse av den
registrertes personvern.
Etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet
og personvern (internkontroll). Informasjonssikkerhet
og personvern bør inngå som en del av det totale
styringssystemet i virksomheten. Dette ansvaret ligger
hos virksomhetens øverste ledelse.

Kapittel 2.4 Styringssystem

Gjennomgå virksomhetens aktiviteter innen
informasjonssikkerhet og personvern minst en gang i
året. Dette ansvaret ligger hos virksomhetens øverste
ledelse.

Kapittel 2.5 Ledelsens
gjennomgang

Etablere koordinerte aktiviteter for å rettlede og
kontrollere virksomheten med hensyn til risiko
(risikostyring).

Kapittel 3. Risikostyring;
Se veileder om risikostyring for
detaljering av dette kravet.

Kontinuerlig lære opp medarbeidere i krav om
ivaretakelse av taushetsplikten,
informasjonssikkerheten og personvernet.

Kapittel 5.1 Medarbeidere,
kompetanse og
holdningsskapende arbeid;
Kapittel 5.1.1 Vilkår og
betingelser

Etablere tiltak som sørger for at alle som gis tilgang til
informasjonssystemer og tilhørende informasjon, har
tilstrekkelig kompetanse til å benytte systemene og til
å ivareta informasjonssikkerheten og personvernet til
den registrerte.

Kapittel 5.1.2 Opplæring og
kompetanse

Behandle uønskede hendelser (for eksempel brudd
på rutiner, personvernet eller
informasjonssikkerheten) som avvik. Etablere rutiner
for å oppdage og håndtere avvik, og behandle disse
for å gjenopprette normal tilstand, fjerne årsaken til
avviket og hindre gjentagelse.

Kapittel 5.8 Håndtering av
informasjonssikkerhetsbrudd;
Kapittel 5.8.1 Avvikshåndtering

1.5 Relevante lov- og forskriftsbestemmelser,
standarder og andre rammeverk
Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal bidra til faglig
forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og
at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Dette skal blant annet gjøres ved
at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskriften, og at
medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. Styringssystemet skal tilpasses
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virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er
nødvendig, og det beskrives en rekke relevante plikter i § 6-9 av denne forskriften. 1
Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
beskriver virksomheters plikter ved behandling av helseopplysninger, og § 23 Internkontroll
beskriver at dataansvarlige skal gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og
påvise at behandlingen utføres i samsvar med lovgivningen, og at tiltakene skal
dokumenteres og være tilgjengelig både for medarbeidere og tilsynsmyndighetene. 2 Videre
plikter alle virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven å innføre og utøve internkontroll
etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften). 3
Det er flere artikler fra Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
som er relevante for kravene som dekkes av denne veilederen. Loven gjennomfører
personvernforordningen (GDPR) i Norge. Et av personvernprinsippene som beskrives i
forordningens artikkel 5 4 er at den dataansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise at
virksomheten behandler opplysninger i samsvar med de andre prinsippene. For mer om
personvernprinsippene, se Normens faktaark om temaet. 5
Forordningens artikkel 24 beskriver dataansvarliges ansvar, og fremhever også der at
virksomheten skal kunne påvise at behandlingen av personopplysninger utføres i samsvar
med kravene i forordningen. 6 Dette gjøres blant annet ved å implementere hensiktsmessig
internkontroll.
Se for øvrig vedlegget til Normen, med samlet oversikt over alle Normens krav og
lovhjemmel for disse, på Normens nettsider. 7
I tillegg til Normens krav, som er grunnlaget for Normens veiledning, baseres metoden for
internkontroll på innhold blant annet fra Digitaliseringsdirektoratets veiledning Internkontroll i
praksis – informasjonssikkerhet 8 samt sentrale krav og aktiviteter som beskrives i
Digitaliseringsdirektoratets sammenstilling av standarden ISO/IEC 27001:2013 tilpasset
norsk offentlig sektor. 9 Videre ser veilederen hen på blant annet Veiledning i helhetlig styring
og kontroll av informasjonssikkerhet, som er resultatet av et samarbeid mellom Nasjonal

Helse- og omsorgsdepartementet, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten, 2016: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
2 Helse- og omsorgsdepartementet, Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp,
2014: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42
3 Arbeids- og sosialdepartementet, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter, 1997: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
4 Justis og beredskapsdepartementet, Lov om behandling av personopplysninger, 2018:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/
5 Normens nettsider, Faktaark 57 – Personvernprinsippene,
https://www.ehelse.no/normen/faktaark/faktaaark-57-personvernprinsippene
6 Justis og beredskapsdepartementet, Lov om behandling av personopplysninger, 2018:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/
7 Normens nettsider, Oversikt over Normens krav, https://www.ehelse.no/normen/oversikt-overnormens-krav-og-mapping-mellom-iso-og-normen
8 Digitaliseringsdirektoratet, Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet, https://internkontrollinfosikkerhet.difi.no/ [avsjekk om disse sidene rekker å flyttes til nytt domene før publisering]
9 Digitaliseringsdirektoratet, Hva sier ISO/IEC 27001?, https://internkontroll-infosikkerhet.difi.no/hvasier-isoiec-27001 [avsjekk om disse sidene rekker å flyttes til nytt domene før publisering]
1
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sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og
Digitaliseringsdirektoratet, med bidrag fra Datatilsynet og KS. 10

1.6 Avgrensning
Denne veilederen er avgrenset til internkontroll innenfor Normens temaområder i helse- og
omsorgssektoren. Se oversikt over krav i Normen i kapittel 1.4. Risikostyring behandles kort,
først og fremst for å vise sammenhengen med Normens Veileder om risikostyring i helse- og
omsorgssektoren.
Selv om risikostyring som prosess er en del av virksomhetens internkontroll, beskrives ikke
kravene til denne nærmere i denne veilederen. De beskrives i Veileder om risikostyring i
helse- og omsorgssektoren, som ble utviklet parallell med denne veilederen. Det vil være
nyttig å lese også den veilederen, for å sørge for en god forståelse av hvordan disse
prosessene henger sammen og utfyller hverandre.
Når anbefalingene i veilederen tas i bruk i virksomheten, må de tilpasses med utgangspunkt
i virksomhetens kompleksitet og størrelse, samt konkrete behov og oppgaver. Det kan være
ulike måter å etterleve enkeltkrav på.
Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern er en prosess som er en del av en
virksomhets helhetlige internkontroll. Likevel tar ikke denne veilederen for seg øvrige krav
som er en del av internkontrollen på andre områder.
Virksomheter i helse- og omsorgssektoren må ta hensyn til virksomhetens interne systemer
som håndterer blant annet ansattopplysninger, på samme måte som virksomheter i andre
sektorer. Denne veilederen avgrenser ikke mot behandling av ansattopplysninger, men har
heller ikke fokus på det. Prinsipper for behandling av helse- og personopplysninger som
beskrives i denne veilederen vil kunne være nyttige også med tanke på behandling av
opplysninger om egne ansatte.
Veilederen tar heller ikke for seg krav til internkontroll for informasjonssikkerhet og
personvern utover det som faller inn under Normens virkeområde, som er helse- og
omsorgssektoren.

Digitaliseringsdirektoratet, Helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet,
https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/helhetlig-styring-og-kontroll-avinformasjonssikkerhet/2284
10
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2 Internkontroll i helse- og
omsorgssektoren
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten, skal sørge for at det etableres og
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter (internkontroll).
Internkontroll skal være formalisert, og det er et krav at dokumentasjon om internkontrollen til
enhver tid skal være oppdatert og lett tilgjengelig for alle ansatte. Det må også etableres
rutiner for å sikre at styrende dokumenter til enhver tid er oppdaterte i tråd med krav i
gjeldende lovverk, beslutninger, organisatoriske løsninger, rutiner og andre relevante
styringsdokumenter. Informasjonssikkerhet og personvern bør inngå som en integrert del av
den totale internkontrollen i virksomheten.
Internkontroll i helse- og omsorgssektoren består av planlagte og systematiske tiltak som
skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen. Det inkluderer både
helselovgivningen og lovgivning som ikke kun gjelder for helse- og omsorgssektoren, som
personopplysningsloven.
I helse- og omsorgssektoren behandles det store mengder opplysninger som grunnlag for
gode helse- og omsorgstjenester, helseregistre, forskning og innovasjon. Opplysningene må
behandles slik at helse- og omsorgstjenester kan tilbys på en forsvarlig måte og samtidig
ivaretar innbyggernes tillit til sektoren. God informasjonssikkerhet og godt personvern er en
forutsetning for digitalisering. Sektoren må bygge og forvalte robust teknologi, organisasjon
og sikkerhetskultur. 11 Tilstrekkelig internkontroll er en forutsetning for dette.
God pasientsikkerhet krever at opplysninger lagres og deles mellom helsepersonell, at
opplysningene er tilgjengelige, korrekte og oppdaterte, samt at pasient, bruker og
helsepersonell har tillit til systemer og personell. Mangelfull informasjon og svikt i overganger
innad og mellom helsetjenestenivåer er dokumentert som et av de største risikoområdene for
god pasientsikkerhet. Informasjonssikkerhet handler blant annet om å vurdere og håndtere
risiko relatert til informasjon, herunder behandling av helse- og personopplysninger.
Informasjonens integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet skal sikres. God
informasjonssikkerhet er viktig for å kunne utøve forsvarlige helsetjenester, 12 og
internkontroll er et av de mest sentrale verktøyene som understøtter dette målet.
For å sikre god styring og kontroll av informasjonssikkerhet må man jobbe helhetlig og se
informasjonssikkerhet som en del av virksomhetsstyringen. Internkontroll for
informasjonssikkerhet og personvern må være en integrert del av virksomhetens øvrige
internkontroll. Ved å se på informasjonssikkerhet og personvern som integrerte deler av
virksomhetens øvrige prosesser vil man kunne oppnå balanse og avstemme mellom ulike
fagområder på tvers av virksomheten, og blant annet kunne se samspillet mellom
Helse- og omsorgsdepartementet, Rundskriv I-3/2019 om informasjonshåndtering i
spesialisthelsetjenesten, 2019: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-32019-ominformasjonshandtering-i-spesialisthelsetjenesten/id2642049/
12 Helse- og omsorgsdepartementet, Rundskriv I-3/2019 om informasjonshåndtering i
spesialisthelsetjenesten, 2019: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-32019-ominformasjonshandtering-i-spesialisthelsetjenesten/id2642049/
11

Side | 9

Veileder om internkontroll i helse- og omsorgssektoren
informasjonssikkerhet, personvern og pasientsikkerhet. Virksomhetens ledelse vil gjennom
god, helhetlig virksomhetsstyring få en totaloversikt over virksomhetens aktiviteter med sikte
på å evaluere og drive kontinuerlig forbedring. For mer om helhetlig styring og kontroll av
informasjonssikkerhet som en del av virksomhetsstyringen, se Digitaliseringsdirektoratets
veiledningsmateriell på temaet. 13

2.1 Roller og ansvar
Dataansvarlig er ansvarlig for informasjonssikkerheten i virksomheten og skal påse at
nødvendige tiltak er iverksatt for å ivareta denne.
Dataansvarlig skal videre påse at behandlingen av helse- og personopplysninger og
informasjonssikkerheten organiseres slik at det er tydelig hvem som har ansvar for de ulike
deler av behandlingen. Ansvar og organisering skal dokumenteres før behandling av helseog personopplysninger begynner. Dette inkluderer all behandling, også opplysninger om
f.eks. pasienters pårørende og ansatte.
Ansvaret for informasjonssikkerhet innebærer både et overordnet ansvar for at virksomheten
har tilfredsstillende og dekkende informasjonssikkerhet iht. Normen, og et ansvar for at
ledere på alle nivåer, ansatte/medarbeidere, innleid personell og leverandører følger de
spesifikke krav og plikter som gjelder i virksomheten.
Det er virksomhetens øverste ledelse som har ansvaret for styringssystemet for
informasjonssikkerhet og personvern, herunder etablering, implementering og forvaltning av
styringssystemet. 14 Dette ansvaret omfatter blant annet å sikre at det gis tilstrekkelige
økonomiske rammer og ressurser for gjennomføring av nødvendige aktiviteter. 15 Videre har
virksomhetens øverste ledelse et ansvar for å sikre at kravene til informasjonssikkerhet og
personvern etterleves på alle nivåer i virksomheten, samt sørge for at styringssystemet
kommuniseres og tilgjengeliggjøres for samtlige ansatte i virksomheten. 16
Risikostyringsprosessen er en sentral del av internkontrollen, og roller og ansvar tilknyttet de
ulike delprosessene som denne består av er beskrevet i nærmere detaljer i Veileder om
risikostyring i helse- og omsorgssektoren. Virksomhetens øverste ledelse har også ansvar
for hensiktsmessig risikostyring i virksomheten.
Databehandler har et selvstendig ansvar for at Normen følges slik det er regulert i avtale
med virksomheten eller Norsk Helsenett SF. Databehandler har som alle andre virksomheter
i helse- og omsorgssektoren plikt til å dokumentere sitt eget ansvar og sin egen organisering
av arbeidet med informasjonssikkerhet.
Tabellen som følger viser eksempler på roller og ansvar innen internkontroll for
informasjonssikkerhet og personvern. Den er ikke uttømmende, og enhver virksomhet kan
ha andre roller som også er sentrale avhengig av intern organisering og type virksomhet.
Eksempler på hvordan ulike roller, ansvar og oppgaver kan detaljeres ligger i vedlegg 3.1.

Digitaliseringsdirektoratets nettsider, Helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet,
https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/helhetlig-styring-og-kontroll-avinformasjonssikkerhet/2284
14 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 3.
15 Normen 6.0 kapittel 2.4 femte avsnitt.
16 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6, 7 og 8, samt Normen
6.0 kapittel 2.4 femte avsnitt.
13
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Type virksomhet
Store virksomheter
(f.eks. sykehus,
kommuner, mv.)

Eksempel på roller og ansvar i virksomheten
Virksomhetens leder
- Fastsette mål og strategi for informasjonssikkerhet
- Fastsette akseptabel risiko
- Beskrive ansvar og myndighetsforhold
- Fastsette hvilke behandlinger av helse- og
personopplysninger som skal utføres i virksomheten og sørge
for at slik behandling dokumenteres (iht. artikkel 30)
- Melde til og eventuelt be om forhåndsdrøfting med
Datatilsynet
- Følge opp og kontrollere informasjonssikkerheten (inklusive
databehandler og andre leverandører)
Leder
- Følge opp virksomhetsleders ansvar i egen avdeling
- Følge opp og kontrollere informasjonssikkerheten
- Prioritere og gjennomføre tiltak

Informasjonssikkerhetsleder
- Koordinere arbeidet med informasjonssikkerheten i
virksomheten
- Rådgiver til ledelsen og virksomheten for øvrig på
informasjonssikkerhetsområdet
IKT-ansvarlig
- Sørge for at informasjonssystemet driftes og sikres iht.
fastsatte krav
- Etablere nødvendig beredskap og sikre at slik beredskap
øves
- Følge opp leverandører og databehandler
I IKT-organisasjonen bør det også etableres en rolle som
kontaktpunkt mot ekstern IKT-leverandør, dersom dette benyttes.
Systemeier
- Sørge for at sitt informasjonssystem oppfyller Normens krav
- Sørge for at informasjonssystemet fungerer som besluttet
- Definere tilgangsroller
- Rapportere til IKT-ansvarlig
Personvernombud
- Rådgiver til ledelsen på personvernområdet
Ansatt/medarbeider
- Følge virksomhetens sikkerhetsprosedyrer
Små virksomheter
Virksomhetens leder
- Definere mål og strategi for informasjonssikkerhet
(f.eks. legekontor,
- Fastsette akseptabel risiko
tannlegekontor,
- Beskrive ansvar og myndighetsforhold (benytt vedlagte
fysioterapeutpraksis,
eksempel til å definere ansvarsområder)
psykologfellesskap,
- Fastsette hvilke behandlinger av helse- og
kiropraktor,
personopplysninger som skal utføres i virksomheten og sørge
manuellterapeut,
for at slik behandling dokumenteres (iht. artikkel 30)
bedriftshelsetjeneste)
- Melde til og eventuelt be om forhåndsdrøfting med
Datatilsynet
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-

Vurdere eventuell løsning for fjernaksess opp mot Normens
krav og veiledning
- Følge opp og kontrollere informasjonssikkerheten (inklusive
databehandler og andre leverandører)
- Prioritere tiltak og sørge for kontroll med at tiltak etterleves
Ansatt/medarbeider
- Følge virksomhetens sikkerhetsprosedyrer

2.2 Styringssystem for informasjonssikkerhet og
personvern
Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal etablere styringssystem 17 for
informasjonssikkerhet og personvern. 18 Med styringssystem menes formalisering av hvordan
virksomheten planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer etterlevelse av relevante
eksterne og interne føringer, som eksempelvis føringer i lov og forskrift, tildelingsbrev, avtaler
med leverandører og kunder, og interne policyer, retningslinjer og krav. Styringssystemet kan
fremstilles som en syklus, som i figuren under.

Formålet med et styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern er å:
•

sikre at virksomheten har tilstrekkelig styring og kontroll på informasjonssikkerheten,
herunder sikring av informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet

Begrepene styringssystem, ledelsessystem og internkontroll benyttes om hverandre i faglitteraturen.
Styringssystem og ledelsessystem benyttes typisk når det er snakk om informasjonssikkerhet, og
begrepet internkontroll benyttes når det er snakk om personvern.
18 Se også personvernforordningen artikkel 24 og 32, pasientjournalloven §§ 22 og 23,
helseregisterloven §§ 21 og 22 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten §§ 3 og 5 til 9.
17
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•

sikre og påvise virksomhetens etterlevelse av personvernlovgivningen i samsvar med
kravene som beskrives i personvernforordningen artikkel 5 og artikkel 24,
pasientjournalloven § 23 og helseregisterloven § 22

•

sikre at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ivaretas på en
systematisk måte

•

være et verktøy for sikre at nødvendige sikkerhetstiltak etableres i virksomheten mot
tilsiktede og utilsiktede hendelser som kan påvirke behandlingen av helse- og
personopplysninger.

For alle offentlige virksomheter i sektoren skal det beskrives mål og etableres en strategi for
informasjonssikkerhet. Dette er med på å danne grunnlaget for styringssystemet. Også
private virksomheter bør beskrive mål og etablere en informasjonssikkerhetsstrategi i
samsvar med god praksis. 19 Risikostyringsprosessen er en svært viktig del av
styringssystemet, og danner grunnlag for å avklare hvilke eksisterende tiltak som er
tilfredsstillende, samt hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå tilstrekkelig
informasjonssikkerhet og personvern. Flere detaljer om denne prosessen finnes i Veileder
om risikostyring i helse- og omsorgssektoren.
At oppbyggingen av styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet skal være
risikobasert, følger av personvernforordningen artikkel 24 og 32, pasientjournalloven §§ 22
og 23, helseregisterloven §§ 21 og 22. Dette har også støtte i forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 5, som uttrykkelig pålegger virksomheten
å ta hensyn til risikoforhold når den utarbeider styringssystem som skal sikre ivaretakelse av
krav i helse- og omsorgslovgivningen.
Omfanget av styringssystemet og valg av egnede sikkerhetstiltak skal tilpasses
virksomhetens størrelse, egenart og aktiviteter og behandlingene av helse- og
personopplysningenes art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i. Dette innebærer
at styringssystemet i mindre helsevirksomheter ikke trenger å være like omfattende som
styringssystemet til mer komplekse virksomheter. 20

2.2.1 Kontinuerlig forbedring
Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern skal sikre at arbeidet med
personvern og informasjonssikkerhet blir en kontinuerlig prosess. Det betyr at virksomheten
hele tiden bør søke å forbedre seg og videreutvikle systemet i takt med endringer som
påvirker informasjonssikkerhet og personvern i virksomheten. Virksomheten må også følge
opp svakheter i styringsaktiviteter og tiltak må identifiseres og korrigeres.
For å sikre en helhetlig styring av risiko, anbefales det at styringssystemet for
informasjonssikkerhet og personvern integreres i det totale styringssystemet i
virksomheten. 21 Virksomheten oppnår flere fordeler knyttet til effektivitet og samordning ved
å gjøre dette. Eksempelvis vil virksomheten unngå å operere med, og vedlikeholde, flere
parallelle styringssystemer som i verste fall kan være motstridende på enkelte punkter.

ISO/IEC 27001 kapittel 6.2
Normen 6.0 kapittel 2.4 fjerde avsnitt
21 Normen 6.0 kapittel 2.4 tredje avsnitt.
19
20
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Videre er det enklere for ledelse å prioritere ressursfordeling ved å se på det helhetlige
risikobildet virksomheten står overfor.
De aller fleste prosesser og aktiviteter som utføres i helse- og omsorgsvirksomheter
involverer behandling av informasjon med beskyttelsesbehov i større eller mindre grad. Det
er naturlig at den største oppmerksomheten rettes mot informasjon som behandles av
helsepersonell ifm. ytelse av helsehjelp. Det er imidlertid viktig med oppmerksomhet om
informasjonssikkerhet og personvern også der informasjonen brukes «sekundært», som for
eksempel ved betaling og fakturering, forskning og som arbeidsgiver.

2.2.2 Krav til dokumentasjon
Det er krav til at styringssystemet dokumenteres, og at dokumentene holdes løpende
oppdatert og eldre versjoner arkiveres. 22 Avslutningsvis i dette kapitlet vises et eksempel på
hvilke typer dokumenter som skal eller bør utarbeides i virksomhetens styringssystem.
Dokumentasjon av risiko og tiltak knyttet til informasjonssikkerhet skal sikres ut fra de behov
for sikkerhet som foreligger. Dersom dokumentasjon skal deles med annen virksomhet må
dataansvarlig vurdere om detaljert informasjon som kan ha sikkerhetsmessig betydning skal
fjernes før utlevering. Dette kan være for eksempel være informasjon om sårbarheter i egne
virksomhetsprosesser eller systemer.
I dette kapitlet presenteres et eksempel på oppbygging av dokumentasjonen for et
styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern hos en helsevirksomhet. Figuren
under illustrerer struktureringen av dokumentasjonen i styringssystemet med utgangspunkt i
en hierarkisk oppbygning.

Den styrende dokumentasjonen inneholder ledelsens krav til informasjonssikkerhet og
personvern og beskriver de overordnede føringene som gjelder i virksomheten. Videre
beskrives sikkerhetsorganisasjonen med hvilke roller som er ansvarlig for oppgavene på
ulike nivåer. Som utgangspunkt for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern skal

Normen 6.0 – Kapittel 2.4 Styringssystem; Et dokumentert styringssystem vil også bidra til
etterlevelse av kravet til å sikre og påvise egen etterlevelse av personvernlovgivning i samsvar med
kravene i personvernforordningen artikkel 5 og artikkel 24, pasientjournalloven § 23 og
helseregisterloven § 22
22
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det utarbeides og vedlikeholdes en oversikt over hvilke behandlinger av helse- og
personopplysninger virksomheten utfører.
Den gjennomførende dokumentasjonen inneholder detaljerte rutiner, instrukser og
prosessbeskrivelser som skal sikre etterlevelse av kravene til informasjonssikkerhet og
personvern som er beskrevet i den styrende dokumentasjonen. Reglene og kravene gjelder
både ledelsen, den enkelte medarbeider og ansvarlige for informasjonsteknologi. Det handler
ikke nødvendigvis om å beskrive nye rutiner, instrukser og prosessbeskrivelser, det kan like
gjerne være dokumentasjon av allerede eksisterende aktiviteter. I sin enkleste form kan en
prosessbeskrivelse være en sjekkliste.
Den kontrollerende dokumentasjonen beskriver kontrollmekanismene som skal benyttes for
å kontrollere at målene oppnås, kravene etterleves samt at rutinene følges. Den
kontrollerende dokumentasjonen kan for eksempel være rutine for ledelsens gjennomgang,
revisjonsplaner og -rapporter, logger fra systemene og avviksrapporter.
I Vedlegg 3.2 er det listet opp et eksempel på hva styringssystemet for informasjonssikkerhet
og personvern kan inneholde for en helsevirksomhet.

2.3 Ledelsens gjennomgang
Normen stiller krav om at virksomhetens ledelse selv skal gjennomgå virksomhetens
aktiviteter innen informasjonssikkerhets og personvern. 23 Dette er en viktig del av
lederansvaret i helse- og omsorgssektoren.
Formålet med ledelsens gjennomgang er å sikre at styringssystemet for
informasjonssikkerhet og personvern er tilstrekkelig og virkningsfullt ut ifra formålet, kravene
og risikoene til virksomheten. Gjennomgangen skal gi ledelsen et grunnlag for å fatte
velinformerte strategiske beslutninger om hva som skal gjøres for å utvikle og forbedre
informasjonssikkerheten og personvernet.

2.3.1 Hva som bør inngå i ledelsens gjennomgang
Det følger av Normens krav at følgende forhold skal inngå i beslutningsgrunnlaget i ledelsens
gjennomgang:
•

Resultat fra risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger

•

Resultat av avviksbehandling

•

Oppfølging av leverandører og databehandleravtaler

•

Vurdere om nivået for akseptabel risiko fremdeles er riktig

I tillegg bør også en del andre forhold inngå i beslutningsgrunnlaget, for eksempel: 24
•

Status for tiltak besluttet under tidligere ledelsens gjennomganger

•

Status for tiltak fastsatt i planer for risikohåndtering

•

Oppnåelse av beskrevne sikkerhetsmål (f.eks. i målrapporteringen, ofte formulert
som «Key Performance Indicators» (KPIer) på området)

Normen 6.0 kapittel 2.5
Mange av disse forholdene fremgår av ISO/IEC 27001 kapittel 9, som må anses å uttrykke beste
praksis på området.
23
24
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•

Endringer i eksterne krav innen informasjonssikkerhet og personvern (f.eks. lover,
forskrifter og tildelingsbrev, samt avtaler med kunder, leverandører og andre
samarbeidspartnere)

•

Endringer innen infrastruktur, informasjonssystemer og behandlinger av helse- og
personopplysninger

•

Resultat fra interne målinger og evalueringer, herunder fra inntrengningstester i
informasjonssystemer, målinger av sikkerhetskultur og evalueringer etter øvelser,
samt antall deltakere på kompetansetiltak om informasjonssikkerhet og personvern

•

Resultat fra interne revisjoner og offentlige tilsyn

•

Relevante vurderinger og råd fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter eller
sektormyndigheter (årlige rapporter eller temarapporter)

•

Muligheter for forbedring av styringssystemet.

Dersom gjennomgangen avdekker at virksomhetens risikonivå ikke er akseptabelt, skal det
vedtas tiltaksplaner for å rette opp dette, med tidsfrister og plassering av ansvar. Fordi tiltak
innen informasjonssikkerhet og personvern ofte har økonomiske kostnader, og prioritet opp
imot andre tiltak må avklares, bør tiltaksplanen inngå i budsjettprosessen til virksomheten.

2.3.2 Hvem som skal eller bør delta i ledelsens gjennomgang
Det fremgår av Normens krav om ledelsens gjennomgang, at gjennomgangen skal foretas av
virksomhetens øverste ledelse. I tillegg bør ledere og sentrale fagpersoner på områder av
betydning for informasjonssikkerhet og personvern, delta.
Gjennomgangen fasiliteres ofte av informasjonssikkerhetsleder, men denne oppgaven kan
også være hensiktsmessig for personell med roller innen f.eks. personvern,
virksomhetsstyring eller internrevisjon.
For små og mellomstore virksomheter som f.eks. en behandlingsklinikk eller et privat
sykehus, kan det være naturlig at også ledergruppen er involvert i hele gjennomgangen. For
de aller minste virksomhetene vil det kanskje være realistisk at alle de ansatte «tar
sikkerhetspraten» i felleskap.
I store virksomheter som f.eks. et helseforetak, vil ansvarsområdet kunne omfatte mange og
komplekse forhold. Mens selve ledelsens gjennomgang skal være på et overordnet nivå
tilpasset toppledelsen, vil det være særlig viktig å gjennomgå detaljer med berørte enheter i
virksomheten som en del av prosessen.

2.3.3 Hvordan ledelsens gjennomgang bør gjennomføres og
dokumenteres
Ledelsens gjennomgang bør være på agendaen i et møte. Den som er gitt ansvaret for å
fasilitere gjennomgangen bør utarbeide en agenda og sørge for at det blir avsatt tilstrekkelig
tid.
Grunnlagsinformasjonen til møtet kan bestå av mange dokumenter med mye informasjon –
spesielt i store virksomheter. Et tips kan være å ikke fremlegge dokumentene i sin helhet.
Men i stedet utarbeide et saksfremlegg med en liste over hvilke dokumenter eller datauttrekk
som utgjør grunnlaget, en oppsummering av de viktigste resultatene og utviklingstrekkene,
og med tydelige anbefalinger om beslutninger.
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Det er mulig å gjennomføre ledelsens gjennomgang for alle de ulike områdene i én og
samme prosess, spesielt der mye er integrert i et stort helhetlig styringssystem. Fordelen er
at det da er lettere å se indre sammenhenger og gjøre mer helhetlige tiltak, for eksempel
mellom informasjonssikkerhet, personvern og pasientsikkerhet. I praksis kan imidlertid en full
gjennomgang av alle områdene i én og samme prosess bli for omfattende og lett føre til en
for overfladisk behandling av hvert av områdene. Her må virksomhetene selv vurdere hva
som blir mest hensiktsmessig i praksis.
I noen tilfeller kan de som fasiliterer og forbereder gjennomgangen oppdage at det er lite
strukturert informasjon å basere seg på, typisk hvis styringssystemet er umodent og har
vesentlige mangler. Dette vil være et funn i seg selv som er nyttig for ledelsen å vite om. Da
vil de sentrale temaene under gjennomgangen kunne handle om å forbedre bl.a.
risikostyring, måling, avviksrapportering eller revisjoner, slik at neste ledelsens gjennomgang
får et bedre beslutningsgrunnlag.
Ledelsens gjennomgang skal dokumenteres. I tillegg til at agendaen og saksfremlegget bør
være skriftlig, må det dokumenteres hvilke temaer som faktisk ble gjennomgått og hvilke
beslutninger som ble fattet. Normalt bør det derfor utarbeides et møtereferat der dette, samt
hvem som deltok på møtet, fremgår. Det må utarbeides en tiltaksplan, f.eks. som vedlegg til
referatet eller som et eget dokument.
Når det gjelder frekvensen på ledelsens gjennomgang, er minstekravet i Normen én gang i
året. Virksomheten må selv vurdere om det er behov for noe utover dette. Det kan være
særlig relevant når virksomheten gjennomgår endringer som for eksempel ved oppstart av
nye oppgaver, omorganiserer, endret infrastruktur eller behandling av helse- og
personopplysninger.
Eksempel:
Normland Helsesenter skal ta sikkerhetspraten – de skal gjennomføre ledelsens
gjennomgang for første gang, i forbindelse med et møte for de ansatte. Helsesenterets
leder Lena leder møtet. Helsesekretær Maren lager referat.
Hovedpunkter fra møtet:
- Sjekkliste for sikkerhet: Må supplere oversikt over eksterne avtalepartnere med
leverandør som håndterer makulering av papirdokumenter. Det mangler rutine for
håndtering av elektroniske meldinger. Hva gjør vi hvis vi får feilmeldinger ved
sending av f.eks henvisninger? Tiltak: Maren og kollega Morten lager forslag til
rutine. Lena har overordnet ansvar for at det blir utført.
- Avvik: Det har flere ganger ligget igjen sensitive dokumenter som pasienter har
glemt igjen på venterommet. Tiltak er instruks til renholder: Finner man slike
dokumenter skal de låses inn på resepsjonskontoret. Til Maren og kollega Morten
lager forslag til rutine. Lena har overordnet ansvar for at det blir utført.
- Risiko: Scenarioer gjengitt i veiledningsmateriell fra Normen er gjennomgått.
Avdekket et scenario med ikke akseptabel risiko: Papirdokumenter scannes inn
på feil pasient. Tiltak: Maren og kollega Morten lager forslag til rutine. Lena har
overordnet ansvar for at det blir utført.
- Oversikter (bl.a. ansvar, funksjoner og oppgaver): Ingen endringer utover
makulering som nevnt over • Oppfølging av leverandører og databehandlere:
Dårlig tilgjengelighet på support hos EPJ-tjenesteleverandør. Følges opp av Lena
mot kontaktperson.
Maren lagrer referatet i internkontrollsystemet etter at det er godkjent av Lena.
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2.4 Avvik
Avvik, eller ønskede hendelser, er sikkerhetsbrudd og/eller når behandling av helse- og
personopplysninger er utført i strid med gjeldende regelverk, retningslinjer eller rutiner.
For å sikre at regelverket følges skal det etableres avviksrutiner slik at avvik oppdages og at
årsak til avviket, korrigerende tiltak, læring og rapportering blir dokumentert.
Avvikshåndtering kan også iverksettes ved tilfeller av manglende eller uhensiktsmessige
rutiner.
Virksomheten skal samle inn fakta om hendelsesforløpet for etablering av korrigerende tiltak
og effekten av korrigerende tiltak skal vurderes og eventuelle andre tiltak skal settes i verk
ved behov.
Formålet med avviksbehandling er å:
•

Håndtere sikkerhetsbrudd på en systematisk måte

•

Gjenopprette normaltilstanden etter et sikkerhetsbrudd

•

Vurdere endringer i sikkerhetsarbeidet for å hindre fremtidige sikkerhetsbrudd
(læring)

•

Sikre at interessenter som ledelsen, Datatilsynet og den registrerte varsles ved brudd
på personopplysningssikkerheten

Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å rapportere avvik. Virksomhetens ledelse er
ansvarlig for å behandle avvik og iverksette tiltak.

2.4.1 Sentrale roller i avvikshåndteringen
Den følgende tabellen beskriver ulike roller i avvikshåndteringen, med tilhørende bekrivelse
og eksempler.
Rolle

Beskrivelse

Avviksmelder

Den som melder inn avvik. Dette kan være alle ansatte i
virksomheten og hos underleverandører/databehandlere.

Avviksbehandler

Den som er satt til å følge opp avvik i henhold til virksomhetens
interne rutine. Dette kan være nærmeste leder, virksomhetens leder,
prosesseier, fagansvarlig for personvern,
informasjonssikkerhetsleder, IKT-ansvarlig.

Avvikseier

Den som eier avviket. Hvem som har denne rollen avhenger av
årsaken til avviket. Eksempler kan være som følger:
-

Ansatt har ikke fulgt etablert rutine, avviket kan eies av
nærmeste leder
Rutine mangler eller det er avdekket feil eller mangler i etablert
rutine, avviket kan eies av prosesseier
En digital sikkerhetshendelse som et dataangrep eller et
svindelforsøk oppstår, avviket kan eies av IKT-leder
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-

-

Tiltaksansvarlig

Utdatert programvare og utstyr som ikke oppdateres, avviket
kan eies av toppledelsen som dataansvarlig (med ansvar for
økonomiske rammer til nødvendige endringer og
oppdateringer)
Manglende rutine for å ivareta den registrertes rettigheter,
avviket kan eies av informasjonssikkerhetsansvarlig eller
fagansvarlig for personvern

Den som får ansvar for å iverksette et konkret tiltak på vegne av
avviksbehandler og/eller avvikseier.

Ulike typer avvik krever at ulike roller er involvert i avvikshåndteringen.
Er årsaken til avviket mangler i virksomhetens overordnede styringssystem/ledelsessystem
vil tiltakene iverksettes på et overordnet nivå (eier av prosessen ansvarlig) og ikke i linjen.
Eksempel på slike typer avvik kan være manglende informasjonssikkerhetspolicy,
manglende eller uklare regler/prosedyrer og prosesser eller manglende eller uklare
rollebeskrivelser.
Dersom årsaken til avviket er en menneskelig feilhandling, dvs. at medarbeidere opptrer i
strid med bestemmelser i virksomhetens styringssystem, bør tiltakene iverksettes i linjen
gjennom nærmeste leder. Menneskelige feilhandlinger kan for eksempel skje fordi
medarbeidere har manglende kunnskap/kjennskap til etablerte policyer, prosedyrer,
prosesser, roller og ansvar, eller at medarbeidere kjenner til regelverket, men har manglende
respekt for etablerte prosedyrer og prosesser, og etterlever derfor ikke regelverket. Om én
ansatt gjør en slik feil er imidlertid sannsynligheten stor for at det er behov for tiltak i større
deler av organisasjonen. Det er sjelden at den personen var den eneste som «ikke visste»,
sannsynligvis var det bare den som ble oppdaget.

2.4.2 Virksomhetens rapportering og melding av avvik til andre
I Normen omtales rapportering av avvik på personvern og informasjonssikkerhet til både
Datatilsynet og Statens helsetilsyn, i tillegg til plikten til å underrette den registrerte.
Datatilsynet
Dersom det har skjedd et brudd på personopplysningssikkerheten i virksomheten og det er
sannsynlig at bruddet vil medføre en risiko for de registrerte sine rettigheter og friheter, skal
dataansvarlig rapportere avvik til Datatilsynet innen 72 timer. Datatilsynet beskriver på
sine nettsider hvordan dette skal gjøres. 25
[Oslo kommunes veileder for å melde avvik etter POL?]
Meldingen skal inneholde en beskrivelse av avviket:
• Hovedårsaken til at avviket oppstod,
• Tidsrommet,
• Når avviket ble oppdaget,
• Antall personer som er berørt,
25 Datatilsynets nettsider, Melding om avvik til Datatilsynet,
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/datatilsynet/melding-om-avvik-datatilsynet/
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• Beskrivelse av hva som har skjedd,
• Hvordan avviket oppstod,
• Beskrivelse av hva slags personopplysninger som ble berørt
• Hvilken relasjon virksomheten har til de berørte personene (f.eks. ansatte, pasienter,
pårørende eller leverandør)
• Beskrivelse av hvor personopplysningene befinner seg etter avviket.
I tillegg skal meldingen inneholde til beskrivelse av de sannsynlige konsekvensene av
bruddet, beskrivelse av tiltak som er gjort og planlagt for å hindre gjentakelse, og hva som er
gjort for å redusere skadevirkninger.
Den registrerte
Dataansvarlig skal underrette den registrerte dersom det er sannsynlig at avviket vil
medføre høy risiko for de registrerte (typisk pasienten eller brukeren). Unntak til dette er
dersom:
• Det er gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for de
personopplysningene som er berørt av avviket, f.eks. tiltak som gjør opplysningene
uleselige.
• Det er truffet tiltak i etterkant som gjør at det er lite trolig at avviket har ført til utilsiktet
eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring eller ikke-autorisert tilgjengeliggjøring av eller
tilgang til personopplysninger.
• Om varslingen innebærer en uforholdsmessig stor innsats (f.eks. ved at avviket berører
et stort antall individer) skal allmennheten underrettes slik at den registrerte likevel
underrettes på en effektiv måte.
Virksomheten skal som minimum gi den registrerte følgende informasjon:
• Beskrivelse av bruddet
• Navn og kontaktinformasjon til personvernombudet eller et annet kontaktpunkt der mer
informasjon kan innhentes
• Beskrivelse av de sannsynlige konsekvensene av bruddet
• Beskrivelse av de tiltakene som virksomheten har truffet eller foreslår å sette i gang for å
håndtere bruddet, inkludert (dersom det er relevant) tiltak for å redusere eventuelle
skadevirkninger som følge av bruddet
Statens helsetilsyn
Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, skal varsle Statens helsetilsyn om
avvik som følge av feil og avvik på informasjonssystemer.
Varslingsplikten utløses ved dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som
følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester når utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.
Ved hendelser som medfører varsling til Statens helsetilsyn, skal virksomheten:
•

følge opp og informere pasienter og pårørende

•

gjennomgå hendelsen

•

identifisere og følge opp risikoreduserende tiltak
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Eksempelet som følger beskriver en situasjon der virksomheten må vurdere hvorvidt avvik
skal meldes og rapporteres, både til tilsyn og de registrerte.

Eksempel:
Pasient NN er 16 år og er innlagt på Normland sykehus. I forbindelse med en
oppdatering av sykdomsbildet, skal sykehuset sende informasjon til de pårørende.
Pasienten har samtykket til at denne informasjonen gis. Ved en feil sendes denne
informasjonen til en rekke andre pårørende i tillegg til rett mottaker. Pårørende til NN får
vite dette via andre som har mottatt informasjonen, da lokalsamfunnet er lite, og alle
kjenner alle.
Pårørende til NN blir svært opprørte, og kontakter sykehuset for å få informasjon om det
som har skjedd. Sykehuset har ikke oppdaget feilen, men tar affære og melder avviket til
Datatilsynet. De vurderer avviket til å ikke være så alvorlig at det er nødvendig å varsle
de registrerte.
De pårørende kontakter sykehusets personvernombud for å få bistand. De mener at de
har rett på mer informasjon om det som har skjedd, og synes det er svært ubehagelig at
andre i lokalsamfunnet har fått sensitiv informasjon om sønnen deres. De vil derfor, i
tillegg til informasjon om avviket, ha kontaktinformasjon til de andre mottakerne.
Personvernombudet kontakter egen virksomhet og argumenterer for at de pårørende bør
få varsel etter artikkel 34, da de allerede er kjent med at avviket har skjedd og hva slags
informasjon som er på avveie. Videre er det et viktig å demonstrere at man tar hendelsen
på alvor og at man gjør det man kan for å ivareta pasienten og de pårørende. I en
ubehagelig situasjon som denne er det avgjørende at pårørende og NN føler at de blir
sett og at deres ubehag ikke bagatelliseres. Personvernombudet anbefaler at
virksomheten tar hensyn til dette i sin kontakt med NN og de pårørende. Ombudet mener
likevel at man ikke kan gi ut informasjon om andre mottakere, da disse har en selvstendig
rett til å få sitt personvern ivaretatt.
Hendelsen resulterer i at sykehuset gjør endringer i sine informasjonsrutiner, og heretter
sender informasjon via andre kanaler der risikoen for feilsending vurderes å være mye
lavere. Sykehuset følger opp NN og hans pårørende ved å kontakte de direkte og
informere om rutineendringen, for å gjøre de trygge på at dette ikke vil skje igjen.

2.4.3 Avviksprosessen – system for avvikshåndtering
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Etablering av system for avvikshåndtering er et lovpålagt krav innen en rekke områder som
kvalitet; helse, miljø og sikkerhet; ytre miljø; personvern; og informasjonssikkerhet. De fleste
virksomheter har en felles prosess for avvikshåndtering og forbedringsarbeid. I store
virksomheter benyttes ofte egne elektroniske avvikssystem og egne fagavdelinger med
overordnet ansvar for internkontrollen på de ulike områdene. I små virksomheter vil det ofte
være de samme personene som fyller flere roller.
Denne veilederen tar utgangspunkt i en standard prosess for avvikshåndtering som er
gjenkjennelig og overførbar til både små og store virksomheter, samt vektlegger kravene i
Normen til avvikshåndtering og kontinuerlig forbedring. Den kan slik skaleres opp eller ned
basert på type virksomhet og ikke minst størrelsen på virksomheten.
Avvik kan avdekkes på ulike måter, blant annet følgende:
•

Ansatte oppdager at informasjon er kommet på avveie, IKT-driftspersonell avdekker
sikkerhetsbrudd som manglende tilgang, uautorisert tilgang, etc. og melder om avvik i
virksomheten.

•

Melding om avvik kommer til dataansvarlig fra databehandler eller gjennom
automatiske varslingsfunksjoner.

•

Avvik rapporteres i forbindelse med mottatt klage fra pasient/bruker, mottatt rapport
fra ekstern revisor (f.eks. ISO-revisjon, eller kunderevisjon) eller når internrevisor
påpeker feil eller mangler i virkshetens ledelsessystem (som prosedyre, rutiner,
ansvarsforhold, etc.)

Alle som har observert eller vært involvert i et avvik plikter å melde fra.
Det kan ofte være vanskelig å vite hva som skal rapporteres som avvik. I alle tilfeller skal
brudd på minimumskravene for å sikre konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet
som beskrives i Normens kapittel 3.2 meldes som avvik. Det er alltid bedre å melde avvik en
gang for mye, enn en gang for lite, og det er viktig at virksomhetens ledelse oppfordrer de
ansatte til å melde avvik så fort de avdekkes.
Hvordan melde avvik?
Avvik skal meldes via de kanaler som er etablert i virksomheten. I større virksomheter som
sykehus benyttes ofte egne elektroniske avvikssystem, mens andre mindre virksomheter
benytter avviksskjema eller andre kanaler. Avviksmeldingen skal beskrive avviket og hvor det
har skjedd. Dersom avviksmelder har iverksatt strakstiltak eller har forslag til tiltak skal dette
følge av avviksmeldingen. Meldingen skal ikke inneholde personopplysninger knyttet til navn
eller annen type informasjon der det kan være behov for konfidensialitet. Det er viktig å ha
god veiledning til melder i de kanaler som skal benyttes til avviksmelding slik en blir minnet
på å ikke ta med sensitiv informasjon i avviksmeldingen. Avviksmeldingen skal også beskrive
hva som eventuelt kan være konsekvensen av bruddet.
Vurdere avvik og beslutte tiltak
Når avvik mottas, må risiko og de konkrete omstendighetene rundt vurderes. En må vurdere
om det er brudd på konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet eller robustheten, og hva
konsekvensene av det vil være. På samme måte som ved øvrig håndtering av risiko er
kartlegging av årsaker til avviket en viktig kilde til å identifisere gode og effektfulle tiltak.
Det er forskjell på om årsaken til avviket er brudd på eller manglende etterlevelse av policy,
prosesser og prosedyrer, eller om årsaken er mangler i styringssystemet. Skal det
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iverksettes tiltak i avdelingen som følges opp av nærmeste leder løses avviket på det laveste
nivået. Er det behov for å iverksettes tiltak på overordnet nivå og endringen omfatter hele
organisasjonen bør dette følges opp av virksomhetens leder. Avviket skal alltid først vurderes
av nærmeste leder.
Når årsakene er kartlagt danner dette utgangspunkt for å beslutte hvilke tiltak som skal
iverksettes. Skal tiltaket virke forebyggende eller skadebegrensende og skal det gjelde hele
organisasjonen (endring i prosess) eller bare for avdelingen avviket oppstod.
Iverksette og evaluere tiltak
Hovedhensikten med all avviksbehandling, er å iverksette tiltak for å hindre gjentagelse. For
om mulig hindre at hendelsen skal skje igjen, må tiltakene rette seg mot de aktuelle årsakene
til avviket. Flere tiltak kan iverksettes for å behandle det samme avviket, så det kan være
flere tiltaksansvarlige som implementerer avvik på vegne av avviksbehandler og/eller
avvikseier.
For å sikre gjennomføring av tiltaket anbefales å sette ansvarlig for gjennomføringen, tidsfrist
og estimerte kostnader knyttet til gjennomføringen. Det er viktig at de som får ansvar for
gjennomføring har forankring, myndighet og ressurser til å implementere tiltakene.
Tiltaksansvarlig bør varsle avvikseier dersom tiltaket blir overført til annen tiltaksansvarlig, og
som et minimum når alle besluttede tiltak er iverksatt/gjennomført.
Lukking av avvik, kvalitetssikring og -forbedring
Når tiltakene er gjennomført kan avvikseier vurdere om avviket kan lukkes. I noen tilfeller kan
ikke avviket lukkes før det er gjort en evaluering av om tiltaket fungerer etter hensikten. Dette
gjelder spesielt avvik med alvorlig konsekvens som for pasientsikkerhet, liv og helse og stor
konsekvens for personvernet. Har avviket vært omfattende bør det også gjennomføres en
risikovurdering for å avklare om etablerte tiltak er tilstrekkelige.
Når tiltakene er gjennomført og risikoen er på et akseptabelt nivå kan avviket lukkes. Ved
lukking av avvik skal det skrives en avsluttende vurdering av avviket. Ved lukking av avviket
vil det også ha en stor verdi å vurdere sannsynlighet for gjentagelse av avviket som en del av
den endelige behandlingen. Det kan også være nyttig å forsøke å dokumentere de faktiske
kostnader avviket har medført for å senere kunne benytte dette i en kost/nyttevurdering av
implementerte tiltak.
Tiltakene som er innført bør vurderes etter en tid. Dette kan gjøres i en sikkerhetsrevisjon.
Det bør vurderes om tiltakene har vært hensiktsmessige, hvorvidt de er effektive for å hindre
sikkerhetsbrudd og om de har hatt utilsiktede konsekvenser som eksempelvis mangelfull
tilgang til systemer, redusert funksjonalitet i IKT-systemene, mv. Denne vurderingen bør
være en del av ledelsenes årlige gjennomgang av informasjonssikkerhet og personvern.
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Eksempel:
Eksempler på avvik innen informasjonssikkerhet og brudd på personvernet i helse- og
omsorgssektoren kan være:
•
•

•
•

•
•

•
•

En ansatt på legekontoret feilsender e-post med vedlegg med helse- og
personopplysninger som innhold
En kommune gjennomfører en spørreundersøkelse blant ansatte som inneholder
personopplysninger i et skjemaverktøy der virksomheten ikke har
databehandleravtale med leverandøren
En psykolog sender en vurdering som inkluderer helse- og personopplysninger til
en annen av sine pasienter enn intendert mottaker
Et sykehus opplever feil i tilganger, utstyr eller programvare som gjør at de
ansatte ikke får tilgang til de helse- og personopplysningene de trenger for å yte
helsehjelp
Et rehabiliteringssenter har behandlet helse- og personopplysningen uten å
vurdere hvorvidt de har tilstrekkelig rettslig grunnlag (behandlingsgrunnlag)
En fysioterapeut sender en pasients fødselsnummer ukryptert per e-post til en
ekstern mottaker (et enkelt dokument som inneholder et fødselsnummer sendt
mellom ansatte i samme virksomhet er imidlertid ikke et avvik, da det ikke forlater
virksomhetens datanettverk)
En ansatt i helseforetaket forlater innlogget PC for å spise lunsj mens en kollega
bistår med feilsøking
En tannlege skriver ut deler av tannlegejournalen til en pasient, men glemmer å
hente utskriften på tannlegepraksisens felles nettverksprinter

2.5 Medarbeidere, kompetanse og holdningsskapende
arbeid
Det er menneskene i virksomheten som vurderer risiko, beslutter hvordan risikoen skal
håndteres og skal følge rutinene i internkontrollen. Den menneskelig faktor kan være en
barriere som forhindrer brudd på informasjonssikkerheten og personvernet – men kan også
være en årsak til slike brudd. Utfallet avhenger av sikkerhetsbevisstheten til medarbeidere,
deres kompetanse og holdninger. Sikkerhetsadferden til enkeltpersoner og
sikkerhetskulturen i virksomheten er dermed grunnmuren for å ivareta informasjonssikkerhet
og personvern i virksomheten.
Mørketallsundersøkelsen 2020 26 viser at blant de som er utsatt for sikkerhetsbrudd i norske
virksomheter, anses de vanligste årsakene til bruddene å være tilfeldigheter eller uflaks,
menneskelige feil, mangel på sikkerhetsbevissthet hos ansatte eller at eksisterende
prosesser ikke blir fulgt. Det er ikke grunn til å tro at dette skulle være annerledes i helse- og
omsorgssektoren enn i resten av samfunnet. Kompetansebyggende og holdningsskapende
arbeid er derfor naturlige komponenter i internkontroll i helse- og omsorgssektoren, og er
videre beskrevet i de neste kapitlene.
26 Mørketallsundersøkelsen 2020, Næringslivets sikkerhetsråd, NSR, https://www.nsrorg.no/produkter-og-tjenester/publikasjoner/morketallsundersokelsen
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I Normen er følgende krav relatert direkte til medarbeidere og kompetanse:
•

Kontinuerlig lære opp medarbeidere i krav om ivaretakelse av taushetsplikten,
informasjonssikkerheten og personvernet. 27

•

Etablere tiltak som sørger for at alle som gis tilgang til informasjonssystemer og
tilhørende informasjon, har tilstrekkelig kompetanse til å benytte systemene og til å
ivareta informasjonssikkerheten og personvernet til den registrerte. 28

I tillegg er det mange krav spredd utover i Normen om bl.a. organisatoriske tiltak. Det følger
av definisjonene i Normen at organisatoriske tiltak også omfatter opplæring.

2.5.1 Kompetanse og sikkerhetskultur
Det finnes en rekke definisjoner av kompetansebegrepet, avhengig av kontekst og
bruksområde. Utdanningsdirektoratet definerer kompetanse som følger:
Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre
utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner.
Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. 29
Kompetanse kan altså anses at dannes av kunnskap, forståelse og ferdigheter. Enklere sagt
av «å vite», «å skjønne» og «å gjøre». 30 For å øke kompetanse innen informasjonssikkerhet
og personvern i helse- og omsorgssektoren, handler det derfor om følgende:
•

Tilføre og tilegne (ny) kunnskap om hvilke verdier som skal beskyttes, hvilke metoder
som typisk brukes av trusselaktører for å skade informasjonsverdiene i sektoren og
ikke minst hvordan verdiene kan beskyttes – også av den enkelte i virksomheten.

•

Skape forståelse for hvorfor informasjonssikkerhet og personvern er viktig for helseog omsorgssektoren, hvilke konsekvenser et kan sikkerhetsbrudd få for pasienter og
brukere, den enkelte medarbeider, virksomheten og andre interessenter. Det gjelder
også forståelse for hvorfor sikkerhet gjelder alle, samt hvordan hver medarbeider i
sektoren kan bli en robust sikkerhetsbarriere rundt informasjonsverdiene og ikke en
sårbarhet. Det vil kunne gi bevissthet og indre motivasjon som styrker
sikkerhetsadferden og videre sikkerhetskulturen i virksomheten.

•

Opparbeide ferdigheter i beskyttelse av informasjon og personvern. Repetisjon gir
evne til å automatisere ferdigheter. 31 Ved å bryte ned kunnskap til enkelte emner som
kan repeteres jevnlig, etableres det et nytt tankemønster som vil kunne føre til nye
vaner og endret adferd. Det kan være en motorisk handling, som f.eks. å låse PC-en
hver gang man forlater den. Dette er en bevisst handling som etter hvert blir til
automatikk i ubevisstheten. Det kan også være ny kunnskap som drøftes med andre
eller reflekteres over gjentatte ganger, til det etableres som en selvfølge. Et eksempel
er samtaler og vurderinger om rotårsaken til gjentatte sikkerhetsbrudd på et område.

Kunnskapen som medarbeidere får og innehar, risiko- og konsekvensforståelsen de
etablerer og ferdigheter de utvikler, vil påvirke sikkerhetskulturen i virksomheten.
Normen 6.0 kapittel 4.2.1 og 5.1.1
Normen 6.0 kapittel 5.1.2 og 5.4.2 andre avsnitt siste kulepunkt
29 https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/kompetanse-ifagene/?curriculum-resources=true
30 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-2/id2588070/?ch=3
31 https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/ks-led/fagstoff/nevroplastisitet--video/
27
28
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Sikkerhetskultur er hvordan den samlede kompetansen i virksomheten brukes i hverdagen.
NSM definerer sikkerhetskultur på følgende måte:
Sikkerhetskultur er summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og adferd
som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsatferd. 32
Sikkerhetskulturen er en del av virksomhetens organisasjonskultur. Kulturen påvirkes av flere
elementer, som ledelse, kommunikasjon, styringssystem, ansvarliggjøring, motivasjon og
selvsagt kompetanse.
For å ha en sterk sikkerhetskultur, er det avgjørende at ledelsen både har fokus på sikkerhet,
prioriterer sikkerhetsrelaterte spørsmål, og ikke minst selv viser ønskelig sikkerhetsadferd
(ledelse ved eksempel). Hvordan ledere i sektoren prioriterer og engasjerer seg, samt deres
kompetansenivå innen sikkerhet, har betydning for de ansattes sikkerhetsadferd. 33
Sikkerhetsfokus hos toppledelsen har en direkte innvirkning på hvordan
sikkerhetsorganisasjonen ser ut, om sikkerhetsroller og sikkerhetsansvar er definert og
fordelt, og ikke minst om det er satt av tid og ressurser til kompetansehevende aktiviteter i
virksomheten. Ledelsen og deres felles risikoforståelse danner et grunnlag for og innhold til
et opplæringsopplegg.
Ledelsen på alle nivåer bør kommunisere informasjonssikkerhet og personvern både seg
imellom og ut til organisasjonen, slik at medarbeidere oppfatter viktigheten av å fokusere på
disse temaene. Her vil det være særlig relevant å kommunisere at informasjonssikkerhet og
personvern er viktige komponenter i å ivareta pasientsikkerheten og det å kunne yte
forsvarlig helsehjelp. Kommunikasjonskanaler skal kunne nå alle medarbeidere og
budskapet skal kunne oppleves som forståelig og relevant.
En forutsetning for å oppnå en ønsket felles sikkerhetskultur er at medarbeidere og ledere er
innforstått med hvilke krav de må forholde seg til. Virksomheten må derfor ha tilstrekkelige
og tydelige retningslinjer og rutiner. For å sikre at hver enkelt medarbeider kjenner til
retningslinjene og rutinene, og kan finne dem ved behov, er det viktig at disse er gjort lett
tilgjengelige og kommunisert ut til organisasjonen.
Motivasjon og eierskap er drivkraften i en adferdsendring. Det er derfor viktig at den enkelte
medarbeider føler et ansvar for å etterleve gjeldende krav og bidra til å opprettholde og
videreutvikle sikkerhetskulturen. Indre motivasjon skapes blant annet av å kjenne på
eierskap og ansvar, og av risiko- og konsekvensforståelse. En opplevd hendelse og egen
erfaring påvirker viljen til å endre adferd. Ytre motivasjon som ros for ønsket adferd og
sanksjoner ved uansvarlige handlinger, kan også ha en viss påvirkning. Rapportering av
eventuelle sikkerhetsbrudd og avvik, som er beskrevet tidligere i veilederen, bidrar til økt
ansvarsfølelse og bevisstgjøring blant de ansatte. Kartlegging av sikkerhetskultur 34 og måling
av kompetanseutviklingen over tid, vil også kunne gi økt sikkerhetsbevissthet i virksomheten,
øke eierskap og motivasjonen hos medarbeiderne, samt gi indikatorer for videre
kompetanseheving og kulturutvikling. 35

NSM, Sikkerhetskultur, Årsmelding 2010
https://arbinn.nho.no/hms/sikkerhet-og-beredskap/sikkerhet/sikkerhet/sikkehetskultur/
34 https://norsis.no/sikkerhetskultur/
35 https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/veileder-i-kompetanse-og-kulturutvikling-innen-digitalsikkerhet/2141
32
33
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2.5.2 Opplæringsprogram
Opplæring av ledere og medarbeidere krever forankring i organisasjonen og at det stilles
krav til både innhold og kvalitet. Opplæringen anbefales basert på en opplæringsplan slik at
det settes av tid besluttet av ledelsen. Det anbefales at opplæringen i informasjonssikkerhet
og personvern knyttes til annen opplæring i virksomheten. Det anbefales å ta utgangspunkt
i styringssystemet for informasjonssikkerhet som inneholder alle retningslinjer og rutiner for
virksomheten. På den måten får den enkelte opplæring i hvor styringssystemet finnes,
hvordan det er bygget opp og hvilke prosedyrer som er utarbeidet.
Virksomheten bør etablere en rutine for opplæring i informasjonssikkerhet og personvern. En
slik rutine skal tilpasses størrelsen og behovene til virksomheten, samt risikoer den står
overfor. En slik rutine bør inneholde:
•

Roller og ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av opplæringsprogram

•

Tidsrom for opplæringsprogram

•

Målgruppe(r) og opplæringsnivå(er)

•

Forslag til et opplæringsløp – tidspunkt for gjennomføring og opplæringsformat

•

Forslag til måletiltak

•

Dato for neste revisjon

For store virksomheter er det naturlig at denne rutinen er relativt detaljert for ulike
målgrupper og roller, mens for små virksomheter vil disse punktene med en kort beskrivelse
trolig være tilstrekkelig.
Det anbefales videre å etablere et årshjul for kompetanseheving. I store og mellomstore
virksomheter bør det i programmet være flere opplæringsløp, ett for hver målgruppe.
Opplæringen bør tilpasses målgruppen både i innhold og format.
Følgende opplæring bør gjennomføres:
•

Grunnleggende opplæring av alle medarbeidere som også inkluderer helsepersonell,
kontorpersonale, ledere og studenter, samt løpende opplæringstiltak for vedlikehold
og utvikling av kompetansen.

•

Opplæring i sikkerhetsstyring av ledere, risikoeiere og fagpersoner innen
informasjonssikkerhet og personvern, samt løpende opplæringstiltak for vedlikehold
og utvikling av kompetansen.

•

Kurs i sikkerhets- eller personvernfag for spesialister som er tildelt roller, ansvar eller
oppgaver innen informasjonssikkerhet eller personvern.

•

Tilpasset opplæring av personell med spesielle oppgaver (for eksempel IT-drift,
sikkerhetskopiering, anskaffelser av/til informasjonssystemer, tildeling av
autorisasjon, tilbaketrekking av autorisasjon)

•

Opplæring ved tilgang til helse- og personopplysninger mellom virksomheter

Avhengig av størrelsen på virksomheten og behov, kan årshjulet justeres og utvides til flere
målgrupper, eksempelvis systemeiere, utviklere, nyansatte, innleid personell og
tilsvarende. 36 I små virksomheter som ikke har ansatte dedikert til informasjonssikkerhet og
personvern, vil ledere eller personer med dette som tilleggsroller måtte tilegne seg nok
36 https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/veileder-i-kompetanse-og-kulturutvikling-innen-digitalsikkerhet/2141#velge_maalgruppe
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kunnskap til selv å utføre sikkerhets- og personvernoppgaver eller sette det ut til andre
(bestillerkompetanse ved kjøp av tjenester som f.eks. sikkerhetsrevisjon eller
personvernombud).
I utarbeidelsen og gjennomføringen av et opplæringsprogram, er det viktig å beholde fokuset
på effekten av tiltakene og ikke selve tiltaket. Risikoen ved et for omfattende opplegg kan
være at sikkerheten i virksomheten forblir svekket, fordi de ansatte kan oppfatte opplæringen
som for vanskelig og tidkrevende å gjennomføre. Dette gjelder særlig for de små
virksomhetene i helse- og omsorgssektoren. Et annet eksempel er at effekten av et pålagt elæringsprogram som gir høy gjennomføringsgrad, ikke nødvendigvis gir ønsket effekt hvis de
ansatte bare «klikker» seg gjennom, uten at de faktisk tar innover seg innholdet som
formidles. Det er derfor viktig med enkle og kontinuerlige tiltak som også kan måles
underveis.
Vedlegg 3.3 viser forslag til opplæringsprogram for alle medarbeidere, ledere og fagpersoner
med særskilte roller, ansvar og oppgaver innen informasjonssikkerhet og personvern.
Vedlegg 3.4 viser eksempler på momenter (i materiell) for opplæring og bevisstgjøring o
praktisk informasjonssikkerhet og personvern for både ledere, ansatte og innleide, samt tips
og råd om hvordan de i praksis kan etterleves og øves på. Disse kan være nyttige i
utformingen av opplæringstiltak.
Vedlegg 3.5 viser et eksempel på hva en instruks om bruk av informasjonsteknologi som
retter seg til brukerne (ansatte og innleide) i virksomheten kan inneholde. Denne kan også
bidra til å fremheve hvilke temaer som brukerne har behov for opplæring innenfor.
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Endringshistorikk
Dato

Versjon

Endring

XX.XX.XX

1.0

Ny veileder om internkontroll i helse- og omsorgssektoren
bygger på oppdatert innhold fra faktaarkene:
- Faktaark 01 – Ansvar og organisering;
- Faktaark 02 – Styringssystem for informasjonssikkerhet og
personvern;
- Faktaark 08 – Avviksbehandling;
- Faktaark 09 – Opplæring av ledere og medarbeidere;
- Faktaark 27 – Retningslinjer for daglig
informasjonssikkerhet;
i tillegg til nytt materiale om en rekke relevante temaer innen
internkontroll i sektoren, som blant annet sikkerhetskultur.
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3 Vedlegg
3.1 Eksempler på sikkerhetsansvar, -roller og oppgaver
Eksemplene under er basert på virksomheter i sektoren, og gir en oversikt over mulige roller og ansvarsområder. Eksemplene er ment til
inspirasjon slik at ansvarsområder blir vurdert og ansvaret plassert. Matrisene må tilpasses lokale forhold og utvides med relevante roller for
akkurat din virksomhet, for eksempel med personvernrådgiver, forsker, prosjektleder og/eller systemkoordinator.

Eksempel 1 på sikkerhetsansvar, -roller og -oppgaver internt i virksomheten

Matrisen må tilpasses lokale forhold
<Virksomhet>
Funksjon:
Ansvar

Rolle
Oppgaver

Virksomhetens leder

Leder

Ansatt/Medarbeider

IKT-ansvarlig

Sikkerhetsleder

Systemeier

 Sørge for at det er etablert
et styringssystem for
informasjonssikkerhet og
at dette vedlikeholdes
 Sørge for at
informasjonssikkerheten
er tilfredsstillende
 Bestemme formålet med
behandlingen av
personopplysninger
 Bestemme hvilke
hjelpemidler som skal
brukes
Dataansvarlig

 Sørge for opplæring av
ansatte
 Beredskap
 Tildele, vedlikeholde og
inndra roller/ tilgang
 Rapportere avvik i
samsvar med
virksomhetens prosedyrer
for dette
 Følge opp
forskningsprosjekt

 Gjøre seg kjent med og
følge lover, regler og
prosedyrer
 Melde avvik

 Sørge for at
informasjonssystemet er
tilgjengelig
 Sørge for at
informasjonssystemet oppfyller
Normens krav
 Sørge for at
informasjonssystemet fungerer
som besluttet
 Etablere ansvarskart for
informasjonssystemet

 Overvåke at
informasjonssystemet benyttes i
samsvar med bestemmelser og
prosedyrer
 Rapportere til dataansvarlig

 Sørge for at sitt
informasjonssystem er
tilgjengelig
 Sørge for at sitt
informasjonssystem oppfyller
Normens krav
 Sørge for at
informasjonssystemet fungerer
som besluttet
 Definere tilgangsroller
 Rapportere til IKT-ansvarlig

Leder med personalansvar

Systembruker

Bestiller

Informasjonssikkerhetsleder

Systemeier for et system

 Vedta, implementere,
vedlikeholde og følge opp
bruken av styringssystem
for informasjonssikkerhet

 Sørge for at det gis
opplæring i nødvendige
systemer og i
informasjonssikkerhet

 Lese og følge gjeldende
regler

 Utarbeide og vedlikeholde
prosedyrer rundt egen funksjon
 Utarbeide og inngå
serviceavtale om drift og

 Utarbeide og vedlikeholde
prosedyrer rundt egen funksjon
 Utforming av styrende, utførende
og kontrollerende dokument i

 Utarbeide og vedlikeholde
prosedyrer rundt egen funksjon
 Bistå IKT-ansvarlig i å utarbeide
vedlegg til serviceavtale
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 Gjennomføre ledelsens
gjennomgang
 Melde til Datatilsynet

 Lage og teste
beredskapsprosedyrer for
systemsvikt
 Sørge for
risikovurderinger og
overvåke risiko
 Tildele den enkelte
medarbeider korrekt rolle
og bestille tilgang til
nettverk og system
 Vedlikeholde
medarbeidernes
tilgangsnivå
 Inndra tilgang ved opphør
av arbeidsforhold
 Sørge for at
forskningsprosjekt blir
meldt til den regionale
etiske komité (REK)
 Følge opp at
forskningsprosjekt følger
plan
 Behandle avvik
 Etablere og følge opp
tilganger og evt. avtaler
om tilgang på tvers

 Gjøre seg kjent med
styringssystem for
informasjonssikkerhet










vedlikehold av
informasjonssystemet
Utarbeide beredskapsplan
Ivareta konfigurasjonskontroll
ved endringer av
informasjonssystemet
Sørge for risikovurderinger og
overvåke risiko
Vurdere eventuell løsning for
fjernaksess opp mot veileder for
fjernaksess
Følge opp partnere, leverandør
og databehandlere i forhold til
informasjonssikkerhet
Håndtere meldte avvik
Rådgiving
Sørge for at det blir utpekt
systemeier for det enkelte
system og holde oversikt over
disse












styringssystemet for
informasjonssikkerhet
Forberede ledelsens
gjennomgang
Følge opp iverksetting av tiltak
som er besluttet gjennomført
Samordne og gjennomføre
sikkerhetsrevisjoner
Vurdere rapporterte avvik
Forestå risikovurderinger
Godkjenne dokument til
styringssystemet for
informasjonssikkerhet
Erverve og vedlikeholde kunnskap
om trusler, sårbarhet,
sikkerhetstiltak og -teknikker,
sikkerhetskrav
Opplæring
Rådgiving

 Bistå IKT-ansvarlig i å utarbeide
avtaler om endringer av sitt
systems konfigurasjon
 Definere tilgangsroller for sitt
system og gjøre disse kjent
 Sørge for risikovurderinger og
overvåke risiko
 Følge opp partnere, leverandør
og databehandlere i forhold til
informasjonssikkerhet
 Håndtere meldte avvik
 Følge opp tilgang på tvers
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Eksempel 2 på sikkerhetsansvar, -roller og -oppgaver internt i virksomheten

Matrisen må tilpasses lokale forhold
<Virksomhet>
Sikkerhetsansvar, -roller og -oppgaver internt i virksomheten

Avdelingsleder

Bruker

(Personalansvar)

(av IKT system)

Sørge for:
 at eget personell har
riktige tilganger/
autorisasjoner/roller
 behandling av
personopplysninger i
egen avdeling er meldt
til rette instanser
 at det er gjennomført
obligatorisk
sikkerhetsopplæring og
at sikkerhetskrav blir
overholdt
 å gjøre seg kjent med
og implementere
beredskapsplaner for
bortfall av IKT i egen
avdeling
 at avvik blir behandlet
i samsvar med
virksomhetens rutiner

 Gjøre seg kjent med
og overholde IKT
sikkerhetsinstruksen
og IKT rutiner
 gjennomføre
obligatorisk
opplæring i
informasjonssikkerhet
 gjøre seg kjent med
og overholde IKT
avviksrutiner

IKT - leder
Sørge for:
 at informasjonssystemene oppfyller
lovbestemte og andre krav
 at informasjonssystemene er
tilgjengelig, herunder å utarbeide,
inngå og følge opp tjenesteavtale
(SLA) om drift og vedlikehold av
informasjonssystemene
 å etablere ansvarskart for
informasjonssystemene
 å utarbeide og implementere
overordnede beredskapsplaner for
IKT
 at risikovurderinger blir utført
 at risiko overvåkes
 å følge opp partnere, leverandør og
databehandlere i forhold til
sikkerhet

IKT – sikkerhetsleder

Systemeier

(tilsyns- og rådgiverfunksjon)

(ett eller flere system)

 Overvåke risiko (vurdere,
handle, tiltak, varsle, osv..) og
at informasjonssystemet
benyttes i samsvar med
bestemmelser og rutiner
 Følge opp IKT sikkerhetsavvik
 Utforming av styrende,
utførende og kontrollerende
IKT sikkerhetsdokument i
foretakets Internkontrollsystem
 Delta i og kvalitetssikre
risikovurderinger
 Forberede og følge opp
ledergruppens årlige
gjennomgang
 Gjennomføre
sikkerhetsrevisjoner
 Delta i regionalt
sikkerhetsutvalg
 Rapporterer til Dataansvarlig

 Sørge for at det er etablert drift og
forvaltningsavtale (ref. SLA)
 Sørge for at informasjonssystemet
oppfyller lovbestemte og andre
krav og er meldt til pålagte
instanser
 Definere og vedlikeholde
tilgangsroller
 Sørge for risikovurderinger og
overvåke risiko
 Følge opp partnere, leverandører
og databehandlere i forhold til
sikkerhet
 Håndtere meldte IKT
sikkerhetsavvik
 Utarbeide og implementere
beredskapsrutiner for bortfall av
systemet

Personvernombud
 Gi råd og veiledning om behandling
av personopplysninger
 Føre oversikt over all behandling av
personopplysninger
 Motta meldinger om behandling av
personopplysninger og vurdere om
disse er melde- eller
konsesjonspliktige
 Påse at meldinger/søknader i
tilknytning til behandling av
personopplysninger blir sendt til
aktuelle instanser (unntatt i det som
kommer inn under lov om medisinsk
og helsefaglig forskning)
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3.2 Eksempel på styringssystemets innhold
I tabellen under er det listet opp et eksempel på hva styringssystemet for
informasjonssikkerhet og personvern kan inneholde for en helsevirksomhet. Listene er
veiledende og ikke uttømmende. Eksempelet betyr ikke at de ulike punktene som nevnes
nødvendigvis bør være separate dokumenter. Det er innholdet som er viktig –
styringssystemet kan fordeles på få eller mange dokumenter iht. virksomhetens størrelse og
behov. Hensikten med dette eksempelet er å vise de ulike temaene som naturlig inngår i et
styringssystem.
1. Styrende del:
• Beskrivelse av sikkerhetsmål og strategi for informasjonssikkerhet
• Overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi
• Beskrivelse av roller og ansvar i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern
• Oversikt over behandlinger av helse- og personopplysninger (protokoll, se faktaark 35)
• Nivå for akseptabel risiko
• Systemoversikt og klassifisering av systemer
• IKT-sikkerhetsinstruks
• Rutine for plan for og gjennomføring av risikovurdering og oppfølging av resultater fra
risikovurderinger

2. Gjennomførende del:
• Rutine og mal for gjennomføring av risikovurdering (se kapittel om risikovurdering i
Normens veileder om risikostyring i helse- og omsorgssektoren)
• Rutine for gjennomføring av DPIA, med tilhørende mal (se kapittel om vurdering av
personvernkonsekvenser i Normens Veileder om risikostyring i helse- og omsorgssektoren)
• Mal for databehandleravtaler
• Oversikt over databehandlere og leverandører med avtaler
• Rutine (og eventuelt sjekkliste) for oppstart og endring av behandlingsaktiviteter
(herunder ivaretakelse av personvernprinsippene (se Normens faktaark om
personvernprinsippene) og kravene til overføring av personopplysninger til tredjeland
• Rutine for autorisering, endring og avslutning av tilganger
• Rutine for administrasjon av nøkler og adgangskort i adgangskontrollsystemet
• Rutine for oppretting og vedlikehold av autorisasjonsregister
• Rutine for å sammenstille logger med autorisasjonsregisteret
• Rutine for bruk av mobilt utstyr og hjemmekontor
• Rutine for den registrertes innsyn i helse- og personopplysninger
• Rutine for utlevering av helse- og personopplysninger til andre
• Rutine for ivaretakelse av reservasjonsretten (kan kombineres med rutine for håndtering
av protester mot behandling av personopplysninger og krav om begrenset behandling av
personopplysninger)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rutine for å gi informasjon til den registrerte om personvernrettigheter
Rutine for innhenting av informert samtykke
Rutine for håndtering av helse- og personopplysninger (herunder retting, oppbevaring,
lagring og sletting/makulering)
Konfigurasjonskart over informasjonssystemene og teknisk beskrivelse av konfigurasjonen
Rutine for konfigurasjonskontroll og konfigurasjonsendringer
Rutine for styring og håndtering av tekniske sårbarheter
Rutine for endringsledelse i forbindelse med programendringer
Regler for håndtering av passord
Rutine for sikkerhetskopiering (back-up)
Bruk av Norsk Helsenett (helsenettet)
Regler for fysisk sikring av lokaler og områder
Rutine for opplæring i informasjonssikkerhet
Rutine for lagring av informasjon på egen brukerkonto
Rutine for digital kommunikasjon med og om pasienter
Rutine for bruk av e-post, telefaks og mobiltelefon
Rutine for hendelsesregistrering
Taushetserklæring for ansatte ved tiltredelse
Rutine og skjema for taushets- og brukererklæring for andre som skal ha tilgang til helseog personopplysninger
Rutine for anonymisering av helse- og personopplysninger
Rutiner for bruk av informasjonssystemer
Nødrutine for alternativ drift uten bruk av informasjonssystemene
Nødrutine for alternativ drift med delvis støtte fra informasjonssystemene
Rutine for tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter
Rutine for kontroll av tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter
Rutine for forskning på helse- og personopplysninger
Rutine for utlevering av helseopplysninger til kvalitetssikring og læring
Rutine for tilkobling av teknisk utstyr til internett
Rutine for håndtering av flyttbare datalagringsmedier
Rutine for bruk datanettverk
Rutine for bruk av trådløs teknologi
Regler for sikkerhet i nettverks- og tilgangssoner
Rutine for tilknytning av leverandør for fjernaksess
Krav til IKT-leverandør ved service og vedlikehold
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3. Kontrollerende del:
• Rutine for avviksbehandling (se kapittel 2.4 i denne veilederen)
• Rutine for ledelsens gjennomgang (gjennomføres minimum en gang i året) (Se Normen
kapittel 2.5/kapittel 2.3 i denne veilederen)
• Rutine for regelmessig gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner (Se faktaark 6)
• Rutine for oppfølging av resultater av risikovurdering
• Rutine for oppfølging av logger i behandlingsrettede helseregistre (se Normens veileder
om tilgangsstyring)
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3.3 Forslag til opplæringsprogram
Følgende er et forslag til opplæringsprogram for henholdsvis alle ansatte, ledere, og
fagpersoner med roller, ansvar og oppgaver innen informasjonssikkerhet og personvern.
Alle ansatte
Opplæringsopplegg for alle ansatte skal kunne gi den grunnleggende kunnskapen,
forståelsen og ferdighetene som sikrer at krav i Normen blir etterlevd. Budskapet i
opplæringen bør være enkelt formulert og bli kommunisert til medarbeidere gjennom kanaler
som når dem og som brukes aktivt av hver av dem. Det kan eksempelvis være fellesmøter,
intranett, e-post eller e-læringskurs. Budskapet bør brytes ned i helt konkrete oppgaver som
er enkelt å huske og repetere over en viss tid, eksempelvis «Tips og råd til daglig
informasjonssikkerhet» i denne veilederen. Opplæringen bør gi spisset kunnskap om
hvordan hver medarbeider helt konkret kan ivareta informasjonssikkerhet og personvern.
Historiefortelling («storytelling») basert på ekte hendelser fra egen eller andres virksomhet
kan gi en nødvendig følelse av relevans og med det eierskap og økt bevissthet. Det er viktig
at de ansatte skal kunne kjenne seg igjen i budskapet som formidles.
Forslag til virkemidler i opplæringen av alle medarbeidere:
•

Informasjonsbrosjyre med de viktigste områdene innen personvern og
informasjonssikkerhet medarbeiderne skal ha kunnskap om. Denne bør deles ut til
alle medarbeidere. Nærmeste leder bør følge opp med en samtale omkring temaene
som informasjonsbrosjyren tar opp.

•

Plakater («one-pagere») for ulike tema, med få viktige punkter på hver, som er lett
tilgjengelig og lett å forstå, med et budskap som er lett å huske. Disse kan
tilgjengeliggjøres på utvalgte steder som f.eks. venterom, ekspedisjoner og
personalrom. Bruk gjerne illustrasjoner/fotografier fra arbeidssituasjoner i egen
virksomhet. Temaer kan eksempelvis være taushetsplikt, makulering, låse PC med
skjermsparer, melde avvik, hente utskrift og ikke åpne e-post fra ukjente.

•

Foredrag, allmøter og avdelingsmøter der nye retningslinjer, andre viktige endringer
eller påminnelser informeres om.

•

Frokostseminarer og læring i spisepauser («lunch and learn»-aktiviteter) der det i
uformelle samlinger, gjerne med enkel matservering, gis foredrag eller gjennomgås
samtaleemner innen informasjonssikkerhet og personvern.

•

Diskusjonskort med korte beskrivelser av ulike temaer innen personvern
og informasjonssikkerhet.

•

E-læring for sektoren (se bl.a.
nettsidene www.legeforeningen.no og www.tannlegeforeningen.no). E-læring kan
også bestå av spillorienterte digitale verktøy («gamification»).

•

Korte videoklipp som viser konsekvenser og treffer «en nerve» hos mottakeren som
skaper refleksjon.

•

Quiz og andre uformelle engasjerende målingstiltak. Dette vil kunne gi indikasjon på
effekten av opplæringstiltak.

•

Kartlegging av sikkerhetskultur ved å ta i bruk spørreundersøkelse (kvantitativ
måling) og intervjuer med nøkkelpersoner (kvalitativ måling). Det kan gjennomføres
eksempelvis hvert tredje år eller delvis inngå i årlig medarbeiderundersøkelse.
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Ledere
Ledere skal til enhver tid inneha oppdatert kompetanse for å kunne ta stilling til
risikohåndtering i virksomheten. De skal kjenne til og forstå gjeldende krav til
informasjonssikkerhet og personvern på området de har ansvar for, være i stand til å
beskrive sikkerhetsmål og beslutte hvilken risiko virksomheten kan akseptere. Ledere skal
også inneha kunnskap om styringssystemet for informasjonssikkerhet, avtaler og prosedyrer
som regulerer tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter.
Forslag til virkemidler i opplæringen av ledere:
•

Eksterne og interne kurs og seminarer

•

Systematisk og kontinuerlig kommunikasjon med fagpersoner, internt og eksternt

•

Deltagelse i risikovurdering og andre relevante workshops

•

Gjennomføring av sikkerhetsøvelser

Fagpersoner som er tildelt roller, ansvar og oppgaver innen informasjonssikkerhet og
personvern
Kompetanseheving hos fagpersoner forutsetter kontinuerlig vedlikehold, hvor det er
nødvendig å hente kunnskap eksternt, samt være oppdatert på trusler og angrepsmetoder,
sårbarheter, risikobildet og utviklingen i sikkerhetsfaget. Dette for at fagpersoner skal kunne
tilpasse sikkerhetsarbeidet i virksomheten til de eksterne omgivelsene, og etter behov justere
retningslinjer og opplæringsopplegg internt.
Forslag til virkemidler i opplæringen av fagpersoner:
•

Eksterne kurs og seminarer.

•

Delta i faglig nettverk for kompetanseoverføring både internt i helse- og
omsorgssektoren, men også på andre relevante arenaer.

•

Gjennomlesning av ferske rapporter, artikler og annet faglitteratur for kontinuerlig
oppdatering av sin fagkompetanse.
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3.4 Tips og råd til daglig informasjonssikkerhet
Tabellen som følger viser eksempler på momenter (i materiell) for opplæring og
bevisstgjøring om praktisk informasjonssikkerhet og personvern for både ledere, ansatte og
innleide, samt tips og råd om hvordan de i praksis kan etterleves og øves på. Disse kan
være nyttige i utformingen av opplæringstiltak.
Momenter
Du skal ikke dele brukernavn og passord
med andre

Tips og råd
•

Ansvar og aktivitet knyttet til journal
skal knyttes til enkeltperson

•

Et passord er lett å huske for meg, men
ikke av andre

•

Du kan bli beskyldt for feil eller
aktiviteter som andre som låner
passordet ditt har gjort.

Tilgang til og bruk av pasientjournal skal
begrunnes ut fra tjenstlige behov, skal kun
sendes dit pasienten selv angir, utleveres til
pasienten selv eller etter fullmakt. Journal
kan også sendes ny fastlege etter ønske fra
pasienten

•

Journalen eies av pasienten

•

Pasienten bestemmer – vi forvalter

Du skal alltid logge av PC, og lås alltid når
du går i fra

•

Windows knapp og L

•

Ctrl+Alt+Delete

•

Fjerne smartkort

•

Det er vanskelig for virksomheten å
ivareta krav til for eksempel
tilgangskontroll, sikkerhetskopiering og
sletting, hvis opplysninger lagres på
andre områder enn tiltenkt.

•

Minnepinne er lett å miste og skal
merkes og oppbevares forsvarlig

•

Ta ikke med bærbart utstyr
med ukrypterte pasientopplysninger
utenfor kontoret/arbeidsplassen

•

Lagre pasientopplysninger slik
arbeidsgiver har bestemt

•

Hente utskrifter med en gang

•

Skriv ut kun det du må

•

Ikke legge igjen dokumenter på
møterom

•

Ha gode makuleringsrutiner

Du skal ikke lagre pasientopplysninger og
andre personopplysninger andre steder enn
på områder som er tiltenkt slik lagring. Slik
informasjon skal for eksempel ikke lagres
lokalt på PC (med mindre det er godkjent)
eller ukryptert på bærbart utstyr som for
eksempel minnepinne

Du skal ha kontroll på dokumentene dine
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Du vet hva du kan og ikke kan lese

Du vet hva og med hvem du kan dele
pasientinformasjon

Du sender ikke pasientinformasjon på SMS
eller på e-post

Du kommenterer ikke jobb på sosiale
medier og er forsiktig når du bruker
nettsamfunn

Du vet hvordan du melder avvik innen
informasjonssikkerhet og personvern

•

Det er forbudt å lese, søke eller på
annen måte tilegne seg eller bruke
opplysninger uten at det er begrunnet i
helsehjelp til pasienten, administrasjon
av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i
lov eller forskrift

•

Ikke lov å åpne i ektefelles, slektningers
eller din egen journal, uten grunn.

•

Taushetsplikt gjelder også mellom
helsepersonell

•

Pass på at ikke uvedkommende lytter
når du snakker om pasienter med en
kollega, i telefon eller på offentlig sted

•

Pass på at uvedkomne ikke har innsyn

•

Når du deler pasientopplysninger med
andre må du forsikre deg om at
vedkommende du kommuniserer med
har rett til å få opplysningene. Mottar du
f.eks. telefonsamtaler om pasienter, og
du er i tvil om identiteten til innringer,
kan du be om å få ringe vedkommende
tilbake.

•

Dobbeltsjekk at e post/SMS du sender
ikke inneholder pasientinformasjon

•

Ikke svar pasienter på e post/SMS

•

Benytt godkjente løsninger

•

Husk taushetsplikten

•

Vær forsiktig og ikke røp sensitiv
informasjon

•

Det er ingen angreknapp på internett

•

Avslå venneforespørsler fra pasienter
for å unngå å komme i konflikt med
taushetsplikten

•

Bruk avvikssystemet

•

Se på det som et forbedringstiltak som
gjør at man lærer av feil og kan endre
rutiner

•

Meld avvik med en gang, slik at det er
mulig å overholde fristen til å varsle
Datatilsynet (innen 72 timer)
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Vær kritisk til lenker og innhold i e-post

Du har et bevisst forhold til hvordan du
bruker helse- og personopplysninger

•

Obs uærlige aktører med baktanker

•

Du kan få virus og infisere
datamaskinen

•

Ramme arbeidsgiver

•

Unngå å samle inn helse- og
personopplysninger som ikke er
nødvendige for arbeidsoppgaven du
skal utføre

•

Ikke gjenbruk helse- og
personopplysninger til nye formål, uten
å avklare at det er lov

•

Bidra til å sikre at helse- og
personopplysninger er oppdaterte og
korrekte
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3.5 Instruks for bruk av informasjonsteknologi
Tabellen som følger inneholder et eksempel på hva en instruks om bruk av
informasjonsteknologi som retter seg til brukerne (ansatte og innleide) i virksomheten, kan
inneholde.
Instruks for bruk av informasjonsteknologi i Normvik sykehus:
a. Privat bruk av informasjonssystemet skal godkjennes
b. Bruk av informasjonssystemet fra hjemmekontor eller på reise skal godkjennes
c. Flytting/kopiering av helse- og personopplysninger (over på minnepinne, CD mv.)
skal godkjennes
d. Alle data skal sikkerhetskopieres
b. Utskrifter med helse- og personopplysninger skal oppbevares i låsbart skap og
makuleres etter bruk
f.

Elektronisk forsendelse av helse- og personopplysninger (e-post,
meldingsutveksling mv.) skal krypteres

g. Ved fravær fra arbeidsplass og ved arbeidsdagens slutt skal bruker logge ut av
alle systemer
h. Alle brukere skal ha egne brukernavn og passord til alle systemer
i.

Oppbevaring, bruk og sikring av passord/PIN-kode/sikkerhetskoder for elektronisk
ID skal være iht. fastlagte prosedyrer

j.

Brukernavn og passord skal ikke oppgis på telefon eller e-post

k. Forespørsler om pasient via e-post skal ikke besvares
l.

Det er ikke tillatt å søke etter informasjon man ikke har behov for eller ikke er
autorisert for

m. Kun jobbrelatert informasjon fra Internett kan lastes ned
n. Programvare skal ikke installeres uten godkjennelse
o. E-post og vedlegg til e-post fra mistenkelig ukjent avsender skal ikke åpnes
p. Nødprosedyrer skal være etablert, kjent og ved behov følges
q. Feilsituasjoner skal håndteres iht. fastlagte prosedyrer
r.

Avvik skal rapporteres i avvikssystemet

s. Virksomheten kan ha innsynsrett i arbeidstakers e-postkasse som arbeidsgiver
har stilt til disposisjon til bruk i arbeidet. Tilsvarende har arbeidsgiver adgang
til gjennomsøking av og innsyn i arbeidstakers personlige område i virksomhetens
datanettverk og i andre elektroniske kommunikasjonsmedier eller elektronisk
utstyr som arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers disposisjon til bruk i arbeidet.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Nåværende versjon av Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og
omsorgssektoren (Normen) har økt fokus på risikostyring utover selve risikovurderingen,
sammenlignet med tidligere versjoner av Normen.
Helse- og omsorgsdepartementet har også gjennom rundskriv av 2019 gitt oppmerksomhet
til temaet, og klargjort en del problemstillinger knyttet til informasjonshåndtering,
pasientsikkerhet, personvern og informasjonssikkerhet.
Normens veiledningsmateriell for ulike aktiviteter som inngår i risikostyringen i helse- og
omsorgssektoren har vært fordelt på en rekke ulike faktaark, som
•

Faktaark 04 – Kartlegge og klassifisere systemer

•

Faktaark 05 – Fastsette nivå for akseptabel risiko

•

Faktaark 07 – Risikovurdering

Implementeringen av personvernforordningen tydeliggjorde kravet til vurdering av
personvernkonsekvenser, som gjorde det naturlig for Normen å også knytte dette temaet
nærmere de andre aktivitetene.
På bakgrunn av denne utviklingen har det vært behov for å oppdatere veiledningsmateriellet
på risikoområdet for å sette de ulike risikorelaterte aktivitetene inn i en større sammenheng, i
en egen veileder om risikostyring for helse- og omsorgssektoren.

1.2 Tema for veilederen
Denne veilederen skal gi veiledning til, og bidra til etterlevelse av, kravene i Normen knyttet
til risikostyring.
Risikostyring beskrives i Normens kapittel 3 som koordinerte aktiviteter for å rettlede og
kontrollere en organisasjon med hensyn til risiko.
Det omfatter å få oversikt over informasjon og teknologi i virksomheten, identifisere trusler og
mulige uønskede hendelser for både virksomheten og de registrerte, analysere risikoen og
etablere tiltak for å opprettholde nivå for akseptabel risiko.
Veilederen gjengir Normens krav overordnet i kapittel 1.4 Krav i Normen, mens nærmere
utdypning av kravene og hvordan de kan løses i praksis følger i kapittel 2 Risikostyring i
helse- og omsorgssektoren.

1.3 Målgruppe
Målgruppen for veilederen er virksomheter som omfattes av Normen og som skal sikre
etterlevelse av Normens krav, herunder dataansvarlig.
Veilederen er nyttig for alle ledere og medarbeidere i helse- og omsorgssektoren med en
rolle innenfor risikostyringen, eller som har behov for å forstå hvordan risiko styres og
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håndteres i egen sektor eller virksomhet. Lederansvaret får særlig fokus i kapittelet om roller
og ansvar, men ledere i helse- og omsorgssektoren er en særlig viktig målgruppe for
veilederen som helhet. Kapittelet om risikovurdering vil være særlig relevant for
medarbeidere som skal delta i en risikovurdering. De som skal lede
risikovurderingsprosesser i virksomheten bør lese hele veilederen.
Veilederen kan også være nyttig for systemleverandører og andre samarbeidspartnere til
helse- og omsorgssektoren, som på grunn av sin leveranse eller engasjement er omfattet av
Normen 6.0 gjennom avtale med virksomheten eller Norsk Helsenett SF. Særlig gjelder dette
der databehandlere eller andre skal bidra til risikovurderinger eller andre deler av
dataansvarliges risikostyring.

1.4 Krav i Normen
Denne veilederen tar i all hovedsak for seg kravene i Normens kapittel 3. Risikostyring.
Øvrige krav som berøres inkluderer krav om roller og ansvar i kapittel 2. Ledelse og ansvar.
Tabellen som følger, gir en oversikt over sentrale krav for risikostyring fra Normen. Merk at
tabellen ikke er uttømmende for en virksomhets totale risikostyring, og at mer om hvordan
kravene i tabellen kan løses i praksis følger i kapittel 2 Risikostyring i helse- og
omsorgssektoren.
Virksomheten er ansvarlig for å

Se mer om kravet i Normen

Sørge for at virksomheten følger gjeldende krav til
informasjonssikkerhet og personvern, inkludert å
bestemme et nivå for akseptabel risiko, håndtering av
risiko samt å sørge for velfungerende styring og
kontroll. Dette ansvaret ligger hos virksomhetens
øverste ledelse.

Kapittel 2. Ledelse og ansvar;
Kapittel 2.2 Dataansvarliges
ansvar

Bistå dataansvarlig med personvern og
informasjonssikkerhet slik at nivå for akseptabel risiko
blir ivaretatt i de tilfeller der virksomheten er
databehandler.

Kapittel 2. Databehandlers
ansvar

Etablere koordinerte aktiviteter for å rettlede og
kontrollere virksomheten med hensyn til risiko
(risikostyring).

Kapittel 3. Risikostyring

Etablere forholdsmessige tekniske og organisatoriske
tiltak.

Kapittel 3.1 Forholdsmessighet
ved valg av tiltak

Fastsette nivå for akseptabel risiko basert på
Normens minimumskrav til informasjonssikkerhet og
eventuelt egne informasjonssikkerhetsmål

Kapittel 3.2 Minimumskrav for å
sikre konfidensialitet, integritet,
tilgjengelighet og robusthet

Ha oversikt over teknologi og behandling av
helseopplysninger, inkludert

3.3 Oversikt over teknologi og
behandling av helse- og
personopplysninger

•

protokoll over behandlinger av helse- og
personopplysninger, og
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•

oversikt over IKT-systemer, infrastruktur,
digitale tjenester og annen informasjon med
betydning for informasjonssikkerheten, mv.

Vurdere og håndtere risiko, med utgangspunkt i
kartlegging av informasjonsverdier og hva som vil bli
konsekvensen av hendelser som rammer
tilgjengeligheten, integriteten og konfidensialiteten til
informasjonsverdiene. Virksomheten skal vurdere
sannsynligheten for og mulige konsekvenser av at en
hendelse inntreffer. Dersom risikoen er uakseptabel,
skal virksomheten gjennomføre tiltak for å redusere
risikoen.

Kapittel 3.4 Risikovurdering og
risikohåndtering

Vurdere hvilke konsekvenser behandling av helse- og
personopplysninger medfører for den registrerte. Hvis
det er sannsynlig at en behandling medfører høy
risiko for de registrerte, skal virksomheten
gjennomføre en mer grundig
personvernkonsekvensvurdering, også kalt DPIA.

Kapittel 3.5 Vurdering av
personvernkonsekvenser;
Kapittel 3.5.1
Personvernkonsekvensvurdering

1.5 Relevante lov- og forskriftsbestemmelser,
standarder og andre rammeverk
Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal bidra til faglig
forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og
at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Dette skal blant annet gjøres ved
å etablere internkontroll og arbeide systematisk, og særlig § 5-6 er relevante for kravene som
ligger til grunn for denne veilederen. De beskriver henholdsvis at man skal tilpasse
styringssystemet sitt etter blant annet risikoforhold; og at man skal ha oversikt over områder
med risiko i virksomheten og hvordan man kan minimalisere denne. 1
Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
beskriver virksomheters plikter ved behandling av helseopplysninger, og § 22 fremhever at
dataansvarlige og databehandleren skal gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak for å
oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen, og viser til
personvernforordningens artikkel 32. 2
Det er flere artikler fra Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
som er relevante for kravene som dekkes av denne veilederen. Loven gjennomfører
personvernforordningen (GDPR) i Norge. Forordningens artikkel 24 beskriver
dataansvarliges ansvar, og beskriver at virksomheten skal gjennomføre egnede tekniske og
organisatoriske tiltak basert på risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. Det samme
fremheves i forordningens artikkel 32, og videre at ved vurderingen av egnet sikkerhetsnivå
Helse- og omsorgsdepartementet, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten, 2016: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
2 Helse- og omsorgsdepartementet, Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp,
2014: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42
1
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skal det særlig tas hensyn til risikoene forbundet med behandlingen, særlig som følge av
utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring eller ikke-autorisert utlevering av eller tilgang
til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. 3
Se for øvrig vedlegget til Normen, med samlet oversikt over alle Normens krav og
lovhjemmel for disse, på Normens nettsider. 4
I tillegg til Normens krav, som er grunnlaget for Normens veiledning, baseres metoden for
risikovurdering blant annet på elementer fra NS 5814 – Krav til risikovurderinger fra Norsk
Standard. Standarden ble første gang utgitt i 2008 og den nyeste utgaven kom i mai 2021.
Standarden har innlemmet aktiviteter, begreper og kvaliteter fra to andre risikostandarder,
NS 5832 og NS-ISO 31000, for å vise risikovurderingenes plass i den overordnede
risikostyringen. 5
Videre ser denne veilederen hen til Digitaliseringsdirektoratets veiledningsmateriell innen
internkontroll og risikostyring, som Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet 6 samt
sentrale krav og aktiviteter som beskrives i Digitaliseringsdirektoratets sammenstilling av
standarden ISO/IEC 27001:2013 tilpasset norsk offentlig sektor. 7 Det samme gjelder
Veiledning i helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet, som er resultatet av et
samarbeid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for forvaltning og
økonomistyring og Digitaliseringsdirektoratet, med bidrag fra Datatilsynet og KS. 8

1.6 Avgrensninger
Denne veilederen er avgrenset til risikostyring innenfor Normens temaområder i helse- og
omsorgssektoren. Det er i all hovedsak kravene i Normens kapittel 3. Risikostyring som
behandles i denne veilederen. Øvrige krav som berøres inkluderer krav om roller og ansvar i
kapittel 2. Ledelse og ansvar.
Når anbefalingene i veilederen tas i bruk i virksomheten, må de tilpasses med utgangspunkt
i virksomhetens kompleksitet og størrelse, samt konkrete behov og oppgaver. Det kan være
ulike måter å etterleve enkeltkrav på.
Selv om risikostyring er en prosess som er en del av en virksomhets helhetlige internkontroll
tar ikke denne veilederen for seg øvrige krav som er en del av internkontrollen. Disse
beskrives i Veileder om internkontroll, som ble utviklet parallell med denne veilederen. Det vil
være nyttig å lese særlig kapittel 2.1 om roller og ansvar i interkontrollveilederen, for å sørge
for en god forståelse av disse prosessene.
Justis og beredskapsdepartementet, Lov om behandling av personopplysninger, 2018:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/
4 Normens nettsider, Oversikt over Normens krav, https://www.ehelse.no/normen/oversikt-overnormens-krav-og-mapping-mellom-iso-og-normen
5 Norsk Standard, NS5814 – Krav til risikovurderinger, 2021:
https://www.standard.no/fagomrader/kvalitet-og-/risikostyring/ns-5814-krav-til-risikovurderinger/
6 Digitaliseringsdirektoratet, Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet, https://internkontrollinfosikkerhet.difi.no/ Tror disse nettsidene skal flyttes ila 2021?
7 Digitaliseringsdirektoratet, Hva sier ISO/IEC 27001?, https://internkontroll-infosikkerhet.difi.no/hvasier-isoiec-27001 Tror disse nettsidene skal flyttes ila 2021?
8 Digitaliseringsdirektoratets nettsider, Helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet,
https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/helhetlig-styring-og-kontroll-avinformasjonssikkerhet/2284
3
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2 Risikostyring i helse- og
omsorgssektoren
I helse- og omsorgssektoren handler risiko i ytterste konsekvens om liv og død. For å yte
helsehjelp og levere forsvarlige helse- og omsorgstjenester må risiko håndteres på tvers av
ulike fagområder som informasjonssikkerhet, personvern og pasientsikkerhet. Disse
områdene er imidlertid tett knyttet, og bidrar sammen til forsvarlige helse- og
omsorgstjenester for pasienter og brukere.
Gode helsetjenester forutsetter at relevante pasientopplysninger kan deles. God
pasientsikkerhet krever at opplysninger lagres og deles mellom helsepersonell, at
opplysningene er korrekte og oppdaterte, samt at pasient/bruker og helsepersonell har tillit til
systemer og personell. Mangelfull informasjon og svikt i overganger innad og mellom
helsetjenestenivåer er dokumentert som et av de største risikoområdene for god
pasientsikkerhet. 9
Informasjonssikkerhet handler om å håndtere risiko relatert til informasjon og behandling av
personopplysninger. Informasjonens integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet skal sikres.
Informasjonssikkerhet er ikke et formål i seg selv, men har som formål å støtte opp under
virksomhetens andre formål. God informasjonssikkerhet er viktig for å kunne levere
forsvarlige helsetjenester.
Videre skal vi sikre pasienter og brukeres personvern, ved å behandle de registrertes helseog personopplysninger etter personvernprinsippene. 10 Slik oppfyller vi deres rettigheter etter
personvernforordningen.
Normen skal, innenfor lovverkets rammer, søke en balansert tilnærming til konfidensialitet,
tilgjengelighet, integritet og robusthet. Risikostyring er blant de viktigste verktøyene for å
søke en slik balansert tilnærming, inkludert risikovurderinger av informasjonssikkerhet og
vurderinger av personvernkonsekvenser.
En sentral del av risikostyringen i sektoren handler med andre ord om å veie ulike viktige
hensyn opp mot hverandre og avgjøre hvilken risiko virksomheten kan akseptere både totalt
sett og i enkeltprosesser. Dette beskrives blant annet i Helse- og omsorgsdepartementets
rundskriv om informasjonshåndtering fra 2019. 11
Vi må ha disse perspektivene med oss i ulike deler av den helhetlige risikostyringen, samt
før, under og etter at man har gjennomført en risikovurdering.

Helse- og omsorgsdepartementet, Rundskriv I-3/2019 om informasjonshåndtering i
spesialisthelsetjenesten, 2019:
10 Se Normens faktaark 57 om personvernprinsippene,
https://www.ehelse.no/normen/faktaark/faktaaark-57-personvernprinsippene
11 Helse- og omsorgsdepartementet, Rundskriv I-3/2019 om informasjonshåndtering i
spesialisthelsetjenesten, 2019:
9
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2.1 Roller og ansvar
Virksomhetene i helse- og omsorgssektoren er dataansvarlig for all behandling av helse- og
personopplysning som skjer i eller på vegne av virksomheten. Dataansvarlig er en fysisk eller
juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som alene
eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og
hvilke midler som skal benyttes. Ansvaret skal ivaretas av den daglige ledelsen av
virksomheten.
Det er ledelsen som har ansvaret for risikostyringen, og for å beslutte hvilken risiko
virksomheten aksepterer. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt risikoen befinner seg på
informasjonssikkerhets-, personvern-, pasientsikkerhetsområdet eller andre relevante
områder. Virksomhetens organisering må understøtte dette ansvaret, og sørge for gode
prosesser som gir beslutningsgrunnlag av tilstrekkelig kvalitet i den helhetlige risikostyringen.
Virksomheter som benytter databehandlere, for eksempel leverandører av systemer for
elektronisk pasientjournal, må sørge for at dette blir en integrert del av den overordnede
risikostyringen. Databehandler er noen som behandler personopplysninger på vegne av den
dataansvarlige. Det presiseres at en databehandler er en ekstern person eller virksomhet
utenfor den dataansvarliges virksomhet. Den dataansvarlige må sørge for (og avtalefeste
gjennom databehandleravtalen) at helse- og personopplysninger behandles i henhold til
akseptabel risiko i alle ledd av verdikjeden, også hos eventuelle underleverandører.
Den følgende tabellen beskriver ulike roller i risikostyringen, med tilhørende beskrivelse og
eksempler.
Rolle

Beskrivelse

Virksomhetens leder

Ansvarlig for risikostyringen som helhet. Beslutter hvilken risiko
virksomheten aksepterer.

Risikoeier

Definert av virksomheten som ansvarlig for risiko på et definert
område etter forhåndsdefinerte kriterier. For særlig høy risiko vil
risikoeier ofte være virksomhetens leder.

Systemeier

Sørger for at sitt informasjonssystem tilfredsstiller Normens krav,
inkludert med hensyn til risiko.

Nøkkelpersoner

I denne veilederen beskrives nøkkelpersoner som deltar i
risikovurderinger og/eller vurderinger av personvernkonsekvenser
som brukere av systemer og opplysninger (blant annet
helsepersonell), jurister, informasjonssikkerhetspersonell, IKTpersonell fra relevante fagområder (f.eks. server, nettverk),
personvernrådgivere, og databehandlere/leverandører. Bidrar med
relevant fagkompetanse.

Personvernombud

Ledelsens rådgiver på personvernområdet. Gir råd i forbindelse
med gjennomføring av personvernkonsekvensvurderinger (DPIA).

Alle medarbeidere

Følge virksomhetens prosedyrer og være bevisst på risiko i egne
arbeidsoppgaver.
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Hvordan ulike roller og tilhørende ansvar opptrer i de ulike delprosessene som inngår i
risikostyringen beskrives i de ulike kapitlene av denne veilederen.
For å få en bedre forståelse av hvordan roller og ansvar innen risikostyring forholder seg til
de øvrige rollene og ansvaret i internkontrollen bør du også lese delkapittel 2.1 om roller og
ansvar i Normens Veileder om internkontroll i helse- og omsorgssektoren.

2.2 Oversikt over teknologi og behandling av helse- og
personopplysninger
Ved å etablere og vedlikeholde oversikt over helse- og personopplysningene som behandles,
og teknologi som brukes, kan virksomheten identifisere potensielle risikoområder den bør
være spesielt oppmerksom på.
Virksomheten skal ha oversikt over:
•

behandlinger av helse- og personopplysninger, ofte kalt behandlingsprotokoll eller
behandlingsoversikt; og

•

IKT-systemer, infrastruktur, digitale tjenester og annen informasjon med betydning for
informasjonssikkerheten, mv.

Disse vil være viktige underlagsdokumenter for risikostyringen og de ulike risikovurderingene
som skal gjennomføres i virksomheten.

2.2.1 Behandlingsprotokoll
Alle virksomheter som behandler helse- og personopplysninger skal føre en protokoll over
behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar. Den samme plikten gjelder
virksomhetenes databehandlere.
Du finner detaljert informasjons om behandlingsprotokollen og hva denne skal inneholde i
Faktaark 13 – Protokoll over behandlinger av helse- og personopplysninger i virksomheten. 12
Når man skal gjennomføre en risikovurdering eller en personvernkonsekvensvurdering
(DPIA) bør man alltid først konsultere behandlingsprotokollen. Der vil du finne
dokumentasjon om behandlingen av helse- og personopplysninger som kan danne grunnlag
for videre vurdering av risiko.
Dersom du skal gjennomføre en risikovurdering og ikke finner behandlingen beskrevet i
protokollen, bør du benytte anledningen til å føre den opp i protokollen. Oppstart av en slik
vurdering er også et god anledning til å oppdatere protokollen med ny informasjon.
Noen virksomheter velger å også inkludere enkle betraktninger knyttet til risiko ved de ulike
behandlingene i sin behandlingsprotokoll, eller lenke til relaterte risikovurderinger som kan
være nyttige.

Normen, Faktaark 13 - Protokoll over behandlinger av helse - og personopplysninger i virksomheten
v3.0, 2018: https://www.ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-13-protokoll-over-behandlinger-av-helseog-personopplysninger-i-virksomheten
12
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2.2.2 Oversikt over systemer og teknologi
Virksomhetens leder er ansvarlig for å kartlegge og klassifisere alle systemer og teknologi
som benyttes til behandling av helse- og personopplysninger i virksomheten. I praksis er
typisk oppgaven delegert til avdelingsledere / systemeiere.
Formålet er å kjenne til hvilke systemer og teknologi som er kritiske for at virksomheten kan
yte sine tjenester og å kunne prioritere de ulike systemene i henhold til kritikalitet. Dette vil
også være nyttig vurderinger for å kunne prioritere i en beredskapssituasjon. Oversikten skal
omfatte alle systemer som inneholder helse- og personopplysninger i tillegg til
registre/systemer i elektromedisinsk utstyr og grunnleggende infrastruktur, som virksomheten
benytter eller er avhengig av for å yte sine tjenester.
Kritikaliteten til de ulike systemene skal primært vurderes med hensyn til tilgjengelighet (hvor
kritiske ikke-planlagte stopp vil være for det å kunne levere helse- og omsorgstjenester), men
vil også kunne påvirkes av forhold tilknyttet integritet. Dersom det er tilfelle, bør dette også
dokumenteres i oversikten. Det er viktig å ta hensyn til avhengigheter i vurderingene, slik at
systemer som i seg selv ikke er kritiske, kan få en høyere kritikalitet fordi de inngår som
komponent i en større sammenheng.
Vedlegg 3.1 viser eksempler på hvordan ulike typer virksomheter kan prioritere sine
systemer.
Virksomhetens kartlegging bør resultere i en dokumentert og prioritert oversikt over systemer
og teknologi (inkludert IKT-systemer, infrastruktur, digitale tjenester og annen informasjon
med betydning for informasjonssikkerheten, mv.). Kartlegging og klassifisering av systemer i
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henhold til kritikalitet skal dokumenteres før behandling av helse- og personopplysninger
starter.
Eksempel:
Normvik legesenter har tatt den årlige sikkerhetspraten – de har gjennomført ledelsens
gjennomgang. Et av funnene fra gjennomgangen er at legesenteret ikke har satt opp en
oversikt over systemer og teknologi, med tilhørende prioritering. Det vil da være
utfordrende å jobbe med risikostyring for de ulike systemene.
Legesenteret går derfor gjennom sine systemer og vurderer hvor kritiske de ulike
systemene er for at de skal klare å yte forsvarlig helsehjelp. De ser at det aller viktigste
systemet er den elektroniske pasientjournalen, da den inneholder helse- og
personopplysningene som er kritiske for å yte helsehjelpen. De vurderer videre at også
det pasientadministrative systemet er sentralt for å kunne behandle pasienter på en
effektiv måte.
Tabellen som følger viser hvordan Normvik legesenter prioriterte sine systemer, med
tilhørende akseptkriterier.
System
Elektronisk pasientjournal (EPJ)
Pasientadministrativt system
(PAS)
Laboratoriesystem
Elektronisk meldingsutveksling
av svar på laboratorieprøver
Elektronisk meldingsutveksling
av resepter

Prioritet
Akseptkriterier
1
Avbruddstid (stans i system) aksepteres
ikke – ingen tap av data
1
Avbruddstid (stans i system) aksepteres
ikke – ingen tap av data
2
Avbruddstid (stans i system) inntil 30
minutter – ingen tap av data
2
Avbruddstid (stans i system) inntil 4 timer –
ingen tap av data
2
Avbruddstid (stans i system) inntil 4 timer –
ingen tap av data

2.2.3 Akseptabel risiko
Med nivå for akseptabel risiko menes i Normen hvilken påvirkning av konfidensialitet,
integritet og tilgjengelighet virksomheten kan tåle. Litt enkelt sagt skal nivå for akseptabel
risiko beskrive hvor hyppige hendelser med en viss alvorlighetsgrad virksomheten kan
akseptere uten at det påvirker tjenesteleveransen eller at virksomheten påføres uakseptable
kostnader.
Det er dataansvarlig som har ansvar for å fastsette nivå for akseptabel risiko for
virksomhetens informasjonssystemer. Hver enkelt virksomhet må vurdere konkret hvordan
akseptabel risiko for vedkommende virksomhet skal oppnås.
Det finnes flere måter å jobbe med akseptabel risiko på. Metodene vektlegger ulike aspekter
– noen definerer nivåer for akseptabel risiko og benytter disse til å styre risikoen, mens andre
benytter definerte akseptkriterier for å oppnå samme utfall.
Arbeidet med å fastsette akseptabel risiko skal gjøres med utgangspunkt i de enkelte
behandlingene av helse- og personopplysninger virksomheten gjør. Disse finner du i
behandlingsprotokollen. Det er også hensiktsmessig å bygge videre på prioriteringen som er
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gjort i forbindelse med utarbeidelse av oversikten over systemer og teknologi. Den vil være
nyttig for å si noe om hvilken tilgjengelighet de ulike systemene krever.
Ved utarbeidelse av nivå for akseptabel risiko kan man ta utgangspunkt i en skala for
konsekvens og sannsynlighet (se Vedlegg 3.2 og 3.3 for eksempler). Denne skalaen
benyttes for å beskrive hvilken risiko virksomheten kan akseptere for behandlingene av
helse- og personopplysninger som virksomheten gjør. Ved å sammenligne resultatet fra en
risikovurdering med nivået man har satt for akseptabel risiko, vil man kunne vurdere om
aktiviteten kan gjennomføres innenfor akseptabelt risikonivå. For all risiko som er høyere enn
nivå for akseptabel risiko skal det iverksettes tiltak for å bringe risiko innenfor et akseptabelt
nivå.
Vedlegg 3.2 viser et eksempel på en skala for ulike sannsynlighetsnivåer fremstilt som både
frekvens og tiltaksstyrke. Vedlegg 3.2 viser et eksempel på en skala for ulike
konsekvensnivåer og hva disse kan være innen tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet.
Eksempel:
Etter at de gjennomførte en prioritering av systemene sine og fastsatte akseptabelt
risikonivå for de ulike systemene, gjennomfører Normvik legesenter en risikovurdering av
laboratoriesystemet sitt.
Et av scenarioene de vurderer gir en risiko på gult nivå basert på legesenterets skalaer
for sannsynlighet og konsekvens. Nivå for akseptabel risiko for dette scenarioet er på
grønt nivå. Dette er illustrert i legesenterets risikomatrise som følger:

Sannsynlighet

5 Svært
sannsynlig
4 Sannsynlig
3 Mulig
2 Mindre
sannsynlig
1 Usannsynlig

Akseptabel
risiko

1 Ubetydelig

Risikomatrise

2 Lav

Risiko i
scenarioet

3 Moderat

Konsekvens

4 Alvorlig

5 Svært
alvorlig

På grunnlag av dette beslutter legesenteret å gjennomføre tiltak for å bringe risikoen ned
på et akseptabelt nivå.

Akseptkriterier for risiko kan benyttes for å kunne sammenligne/vekte risiko, slik at risiko kan
prioriteres for håndtering. Slike kriterier kan videre bidra til at det gjøres gode valg i
balansegangen mellom å etablere sikringstiltak, akseptere risiko og å la være å gjøre
aktiviteter som innebærer for høy risiko.
Et nyttig utgangspunkt for utarbeidelsen av slike kriterier kan være minimumskravene til
informasjonssikkerhet som er definert i Normens kapittel 3.2 «Minimumskrav for å sikre
konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet». Disse kan være en rettesnor hvordan
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man tenker om hvilke risikoer som må eskaleres oppover i ledelsen, og som eventuelt ikke
kan aksepteres.
Hvilken risiko som kan aksepteres vil variere etter omstendighetene, blant annet hvor stor
betydning aktiviteten har for pasientbehandlingen, risikoens alvorlighet for den enkelte og
rettferdighetsbetraktninger (som at nytte og risiko treffer ulike personer). Ved valg av egnede
tekniske og organisatoriske tiltak skal virksomheten vurdere tiltakene opp mot virksomheten,
art og omfang for behandling av helse- og personopplysninger, pasientsikkerhet, risikobildet
mv. Virksomheten skal sørge for at det er forholdsmessighet mellom risiko og tiltakets
kostnad.
Aksept av høyere risiko krever bedre ledelsesforankring. Det er hensiktsmessig for
virksomheten å forhåndsdefinere hvilken risiko som kan aksepteres på ulike nivåer og hvem
som eier risikoen. For svært høy risiko er det trolig kun virksomhetens øverste leder/ledelse
som skal kunne akseptere den.
Vedlegg 3.4 viser et eksempel på hvordan man kan strukturere hvem som kan akseptere
risiko etter hvilke kriterier.

2.3 Risikovurdering
Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren skal gjennomføre risikovurderinger.
Risikovurderingene skal være tilpasset virksomhetens størrelse og omfanget av behandling
av helse- og personopplysninger. Risikovurderinger skal gjennomføres før behandling av
helse- og personopplysninger startes, og ved endringer av behandlinger som kan påvirke
sikkerheten.
Slike tilfeller kan for eksempel være:
-

etablering av eller endring i behandling av helse- og personopplysninger eller annen
informasjon av betydning for informasjonssikkerheten

-

etablering av nye systemer eller registre som inneholder eller benytter helse- og
personopplysninger eller annen informasjon av betydning for informasjonssikkerheten

-

etablering av organisatoriske, tekniske eller andre endringer med betydning for
informasjonssikkerheten

-

etablering eller endring tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

I tillegg bør virksomhetens ledelse jevnlig gjennomføre risikovurderinger som ledd i sitt
arbeid med å kontrollere informasjonssikkerheten.
Dataansvarlig er ansvarlig for at det gjennomføres risikovurdering av behandlingen av helseog personopplysninger. Risikovurderinger dokumenterer at dataansvarlig har iverksatt
tilstrekkelige tiltak og at behandlingene utføres innenfor nivå for akseptabel risiko.
Virksomhetene er pålagt å vurdere sannsynlighet for og konsekvens av sikkerhetsbrudd, og
basere sikkerhetsarbeid på resultater fra slike vurderinger målt opp mot nivå for akseptabel
risiko.
Det er viktig at risikovurderingen blir en strukturert prosess, slik at man fanger opp de riktige
risikofaktorene. Relevant underlagsdokumentasjon må være på plass og gjennomgås på
forhånd og sentrale nøkkelpersoner må bidra i arbeidsmøter og lignende. Nøkkelpersoner
kan være brukere av systemer og opplysninger (blant annet helsepersonell), jurister,
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informasjonssikkerhetspersonell, IKT-personell fra relevante fagområder (f.eks. server,
nettverk), personvernrådgivere, og databehandlere/leverandører.
Ikke minst er slik deltagelse viktig for å kunne ivareta vurderinger knyttet til
informasjonssikkerhet, personvern og pasientsikkerhet på tvers, for å kunne nå det
overordnede målet om å yte forsvarlig helsehjelp.
Om vurderingene på tvers av fagområder etterlates til ledelsen i siste steg av vurderingene
som gjøres, risikerer man å gå glipp av viktige perspektiver som må identifiseres tidlig i
prosessen.

Eksempel:
Hjemmetjenesten i Normsund kommune skal anskaffe nytt system for elektronisk
pasientjournal (EPJ), og må i den forbindelse gjennomføre en risikovurdering. Tjenesten
har hatt utfordringer med sitt gamle EPJ-system, som hadde mye nedetid og dårlig
tilgjengelighet for helsepersonell som var ute hos pasienter og brukere.
Det er derfor viktig å samle både helsepersonell som skal benytte systemet og ITpersonell som kjenner de tekniske løsningene godt, for å få frem både systemets
kritikalitet for helsehjelpen og potensielle tekniske risikoer som kan påvirke dette.
Kommunens personvernrådgiver fra juridisk avdeling er med, sammen med
informasjonssikkerhetsleder fra sikkerhetsavdelingen, for å få frem både krav og risikoer
knyttet til disse fagområdene. Det er systemeier for hjemmetjenestens systemer som
leder arbeidet med risikovurderingen, med bistand fra koordinator for virksomhetsstyring i
kommunen, som eier kommunens risikometodikk.
Som underlag benyttes blant annet teknisk risikovurdering fra leverandør, teknisk skisse
av planlagt installasjon/infrastruktur, beskrivelser av arbeidsprosesser for
hjemmetjenesten, dokumentasjonskrav for helsepersonellet, lovkrav for
informasjonssikkerhet og personvern fra Normen og trusselvurderinger fra nasjonale
myndigheter.

2.3.1 Verdier
For å kunne definere hva som er informasjonsverdiene og hva som skal beskyttes mot
uønskede hendelser må man vurdere verdien av ulike typer informasjon som virksomheten
behandler.
I helse- og omsorgssektoren er dette er typisk ulike typer helse- og personopplysninger som
behøves i en spesifikk prosess i virksomheten, som helseopplysninger i pasientjournal som
er nødvendig for å yte helsehjelp og opplysninger om de ansatte som skal tilby riktig
kompetanse til riktig tid. I tillegg til helse- og personopplysninger er det viktig å vurdere
annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten, som er informasjon som ved
uautorisert tilgang eller andre sikkerhetsbrudd vil medføre en risiko for virksomheten. Dette
kan være blant annet konfigurasjonsfiler, resultat av risikovurderinger, beredskapsplaner,
passordfiler og nettverkskart.
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Behandlingsprotokollen og oversikten over systemer og teknologi vil være viktig
underlagsdokumentasjon, for å kunne starte vurderingen av hvilken verdi de ulike
informasjonstypene har for virksomheten.
Det vil være hensiktsmessig for mange å allerede i verdivurderingen se på hvilken verdi ulike
informasjonstyper har for virksomhetens viktige prosesser, og vurdere hvorvidt det er
konfidensielt, integritet og/eller tilgjengelighet som er mest sentralt. I mange tilfeller vil alle tre
hovedaspektene av informasjonssikkerheten være viktige, men det vil ofte ikke være mulig å
prioritere alle like høyt. Man bør også inkludere vurderinger av hvordan disse aspektene
påvirker pasientsikkerheten.

Eksempel:
Hjemmetjenesten i Normsund kommune går gjennom sine informasjonsverdier i
forbindelse med risikovurdering av nytt EPJ-system.
Helse- og personopplysningene om pasienter og brukere vurderes å være den aller mest
kritiske verdien. Uten denne informasjonen i EPJ vil det være svært vanskelig å yte den
nødvendige helsehjelpen på en forsvarlig helsehjelp.
De vurderer kritikaliteten ved å bruke ulike perspektiver, og kommer frem til følgende:
• Konfidensialitet: Det er sentralt å opprettholde helse- og personopplysningenes
konfidensialitet for å ivareta både helsepersonells taushetsplikt og
pasienter/brukeres personvern. Helseopplysninger er en særlig kategori av
personopplysninger, som krever ekstra beskyttelse.
• Integritet: For å ivareta pasientsikkerheten, er det kritisk at helsepersonellet kan
stole på at opplysningene i EPJ er korrekte og oppdaterte, ettersom pasienter vil
behandles på bakgrunn av disse opplysningene.
• Tilgjengelighet: På samme måte er det kritisk at helsepersonellet har tilgang til
opplysningene når de er ute hos pasient/bruker. Om disse ikke er tilgjengelige kan
det påvirke pasientsikkerheten negativt.
De benytter en konsekvensskala som i kapittel 2.2.3 Akseptabel risiko som en støtte for å
plassere de ulike informasjonsverdiene på riktig konsekvensnivå.

2.3.2 Trusler og risikoscenarioer
Når man har definert informasjonsverdiene, vurderer man hvilke trusler verdiene kan utsettes
for. Trusler kan være både villede handlinger (snoking, kriminalitet, etterretning, mv.) og
andre uønskede hendelser (menneskelig feil, uhell, teknisk svikt, ekstremvær, mv.). Åpne
årlige trusselvurderinger fra Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten, Nasjonal
sikkerhetsmyndighets digitale risikobilder og rapporter fra HelseCERT kan være nyttig
underlagsdokumentasjon, i tillegg til Direktoratet for e-helses overordnede risiko- og
sårbarhetsvurdering. 13
For å komme frem til hensiktsmessige scenarioer er det nyttig å idemyldre, gjerne ved å
diskutere hvilke uønskede hendelser som kan true verdiene våre. Kjenner vi til hendelser
Direktoratet for e-helse, Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og
omsorgssektoren, 2019: https://www.ehelse.no/publikasjoner/overordnet-risiko-ogsarbarhetsvurdering-for-ikt-i-helse-og-omsorgssektoren
13
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som har inntruffet i virksomheten vår tidligere? Eller i lignende virksomheter? Dette kan være
et godt sted å begynne.
Er pasientjournalene våre attraktive for kriminelle aktører som benytter løsepengevirus? Er
fysiske servere plassert i områder der det ofte er flom? Man kan her søke å benytte
scenarioer som kan true informasjonssikkerhet, personvern og pasientsikkerheten, for å få
en tilstrekkelig forståelse av hvilken risiko helse- og personopplysningene er utsatt for. Ofte
har man gjennomført lignende risikovurderinger tidligere, og kan hente inspirasjon fra disse.
Det kan være hensiktsmessig å fra begynnelsen av være bevisst på at de scenarioene man
velger ut skal kunne dekke en bredde av risikoer. Et høyere antall scenarioer vil ikke
nødvendigvis bidra til en bredere dekning av risikoen og gode risikoreduserende tiltak – det
kan være nyttig å vurdere færre og mindre spesifikke scenarioer dersom disse er utformet for
å inkludere særlig relevante risikoer. Scenarioene bør søke å dekke hendelser som truer
både konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, og representere både villede handlinger og
andre uønskede hendelser.
Se vedlegg 3.5 for en liste med eksempelscenarioer som kan være til inspirasjon for dette
arbeidet. Den er ikke uttømmende, og alle oppfordres til å idemyldre og tilpasse til egen
virksomhet.
Eksempel:
Hjemmetjenesten i Normsund kommune gjennomfører en trusselvurdering og definerer
risikoscenarioer i forbindelse med risikovurdering av nytt EPJ-system.
De tar utgangspunkt i andre risikovurderinger som er gjennomført i helse- og
omsorgstjenesten i kommunen, og beslutter å benytte en del av de samme scenarioene
som er beskrevet der. Dette inkluderer blant annet snoking av helsepersonell uten
tjenstlig behov, feilføring av helse- og personopplysninger i journal, og teknisk feil i
tilgangsstyringen.
Kommunens sikkerhetsavdeling har fulgt med i nyhetsbildet og deltatt i kommunale
informasjonssikkerhets-nettverk, og er derfor godt orientert om at løsepengevirus har
rammet andre kommuner, inkludert helse- og omsorgstjenesten. De bestemmer seg for å
inkludere et nytt scenario kalt «Løsepengevirus gjør EPJ-systemet utilgjengelig», der en
opportunistisk trusselaktør har kryptert alle filene slik at de ikke er tilgjengelig for
hjemmetjenesten.

2.3.3 Sårbarheter og eksisterende tiltak
Nasjonal sikkerhetsmyndighet beskriver sårbarheter som «forhold som en trusselaktør kan
utnytte til å påvirke virksomhetens verdier». Eksempler på sårbarheter kan være feil eller
mangler i design, prosedyrer, vedlikehold, opplæring og kommunikasjon.
Å vurdere sårbarheter som en del av en risikovurdering er å beskrive i hvilken grad
eksisterende sikkerhetstiltak vil kunne hindre en trusselaktør i å kunne påvirke
virksomhetens informasjonsverdier. 14 Det vil si hvilke menneskelige, teknologiske og
organisatoriske tiltak virksomheten allerede har etablert som gjør det mindre sannsynlig at
Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring: https://nsm.no/regelverk-oghjelp/rad-og-anbefalinger/grunnprinsipper-for-sikkerhetsstyring/identifisere-og-kartlegge/avdekksarbarheter/
14
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uønskede hendelser skjer eller at konsekvensene fra uønskede hendelser blir mindre
alvorlig. Det kan være alt fra godt dokumenterte og innarbeidede rutiner for helsepersonell
som skal benytte systemet til etablering av brannmurer og monitorering av nettverket.
I sin enkleste form kan dette være en diskusjon rundt bordet blant nøkkelpersonene som
deltar i risikovurderingen, på grunnlag av gtekniske skisser og risikovurderinger fra
leverandør og det man vet om egne arbeidsprosesser i virksomheten. Funn fra diskusjonen
bør dokumenteres som en del av risikovurderingen, og vil være nyttig i vurderingen av
sannsynlighet og konsekvens.

2.3.4 Sannsynlighet
Når man har kommet frem til en liste med relevante scenarioer bør man vurdere
sannsynligheten for at den uønskede hendelsen inntreffer, enten det er sannsynligheten for
at en trusselaktør gjennomfører et suksessfullt angrep eller at flom oversvømmer
serverrommet.
Man bør bruke en forhåndsdefinert skala for å vurdere sannsynlighet, som for eksempel
definerer sannsynligheten etter frekvens (jo oftere en hendelse vil inntreffe, desto mer
sannsynlig) eller etter tiltaksstyrke (jo mer effektive sikringstiltak, desto mindre sannsynlig).
Når man skal vurdere sannsynligheten for en fremtidig uønsket hendelse, vil det alltid være
en viss grad av usikkerhet tilknyttet vurderingen. Om systemet et legekontor benytter for
pasientadministrasjon gjennomsnittlig er nede 13 minutter per måned, vil man kunne
beregne sannsynligheten med relativt høy treffsikkerhet. Det er imidlertid mange tilfeller der
man ikke har tilstrekkelig gode data for å understøtte en vurdering av med hvilken frekvens
en uønsket hendelse vil inntreffe.
Dette gjelder kanskje særlig når vi skal vurdere villede handlinger. Hvor sannsynlig er det for
eksempel at opportunistiske organiserte kriminelle tar kontroll på akkurat ditt
pasientjournalsystem for å true til seg løsepenger? Dette er det knyttet stor usikkerhet til, og
det kan derfor gi større verdi i en sannsynlighetsvurdering å fokusere på hvorvidt det er
enkelt å gjennomføre handlingen. Vil våre sikkerhetstiltak gjøre det mindre trolig at en
trusselaktør lykkes?
Ofte vil det derfor være hensiktsmessig å benytte en skala for sannsynlighetsnivåer som
beskriver sannsynlighet både med hensyn til frekvens og tiltaksstyrke. Det er hensiktsmessig
at man benytter den samme skalaen på tvers av virksomheten slik at man kan aggregere
risiko fra forskjellige områder, og at det er samme skala som er benyttet i arbeidet med
akseptabel risiko som benyttes i risikovurderingen. Se vedlegg 3.2 for et eksempel på
hvordan en slik skala kan se ut.

2.3.5 Konsekvens
Konsekvensen vurderes ved å se på hvor alvorlig det vil være for virksomheten dersom den
uønskede hendelsen beskrevet i scenarioet skjer. Dette henger tett sammen med
verdivurderingen – ofte kan man si at jo høyere verdi, desto mer alvorlig konsekvens.
Man bør bruke en forhåndsdefinert skala for å vurdere konsekvens, og disse har ofte
eksempler både for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Se vedlegg 3.3 for et
eksempel på hvordan en slik skala kan se ut.
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Konsekvenser kan gjerne kategoriseres i ulike grupper, som f.eks. liv og helse,
pasientsikkerhet, økonomi, lover og regler, tjenesteleveranse, mv. Konsekvens for de
registrerte i personvernsammenheng kan også være en slik kategori. Kategoriene må
tilpasses typen virksomhet og hvilke prosesser som er sentrale for tjenesteleveransene, og
ikke minst hvilke andre kategorier som benyttes i risikovurderinger på andre områder enn
informasjonssikkerhet.
Det kan være hensiktsmessig å vurdere både verstefallskonsekvenser og mer vanlige typer
konsekvenser i ulike scenarioer og ved ulike hendelser.

2.3.6 Risiko
Risiko er ofte definert som sannsynlighet for at den uønskede hendelsen skal inntreffe
ganget med konsekvensene hendelsen vil medføre. Man vil typisk illustrere risikoen ved å
sette inn de ulike scenarioene i en risikomatrise, med grønne, gule og røde felter. Disse
signaliserer hvorvidt en risiko er av lav, middels eller høy karakter. Man må så vurdere om
det er noen av disse risikoene som er på et for høyt nivå til at man kan akseptere det.
Dersom det er tilfelle (typisk vil det nærmest alltid være det om man havner på rødt nivå), må
man vurdere hvilke risikoreduserende tiltak man kan iverksette.
Det er hensiktsmessig at man benytter den samme risikomatrisen på tvers av virksomheten
slik at man kan aggregere risiko fra forskjellige områder, blant annet fra arbeid med
pasientsikkerhet, HMS, personellsikkerhet eller andre områder, og at det er samme matrise
som er benyttet i arbeidet med akseptabel risiko som benyttes i risikovurderingen.
Det er knyttet usikkerhet til alle risikovurderinger da man gjør vurderinger av mulige
hendelser frem i tid. Det er derfor viktig å synliggjøre kunnskapsgrunnlaget som ligger til
grunn for ulike deler av vurderingen. Når du beskriver risikoen bør du også beskrive hvor
sikker du er på vurderingen, for å sikre at de som skal beslutte eventuelle tiltak vet hvilket
grunnlag risikoen er vurdert på. Det kan enten gjøres som en del av oppsummeringen av
eller innledningen i risikovurderingen, eller som en beskrivelse knyttet til hvert scenario
dersom det er mer hensiktsmessig (for eksempel dersom usikkerheten varierer veldig
mellom ulike scenarioer).
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Tabellen som følger viser et eksempel på en risikomatrise med sannsynlig og konsekvens,
avmerket med grønne, gule og røde felter. Merk at dette er et eksempel, og enhver
virksomhet må selv vurdere hva som er hensiktsmessige nivåer for egen risiko.
Eksempel:
Hjemmetjenesten i Normsund kommune gjennomfører risikovurdering av nytt EPJsystem.
De har blant annet valgt seg ut scenarioet «Løsepengevirus gjør EPJ-systemet
utilgjengelig», og skal vurdere hvor sannsynlig det er at hendelsen inntreffer og hvor
alvorlige konsekvenser den få for at de skal kunne levere forsvarlig helsehjelp.
Vurdering av sannsynligheten: Hjemmetjenesten i kommunen er kjent med at hendelsen
har inntruffet i andre kommuner, det er derfor ikke utenkelig at det vil inntreffe hos dem.
Det er ikke trolig at angrep har vært målrettede mot spesifikke kommuner, og det er
derfor like sannsynlig at det kan skje i Normsund som i andre kommuner. Kommunen er
imidlertid nå bedre kjent med angrepsmetoden, og har allerede etablert noen tiltak for å
øke sin egen motstandskraft. Sannsynligheten vurderes på nivå 3 Mulig.
Vurdering av konsekvensen: Hjemmetjenesten er kjent med at hendelsen fikk alvorlige
konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene som har blitt angrepet, som måtte klare
seg med helt manuelle rutiner uten EPJ-systemet. På grunn av tidligere
tilgjengelighetsproblematikk med systemet har de etablert gode nødrutiner og er til en
viss grad trent på å håndtere tjenesten manuelt. Konsekvensen vurderes på nivå 4
Alvorlig.
Risikoen i scenarioet for hjemmetjenesten i Normsund ender vurderes i rød sone, markert
med en X i risikomatrisen under.

Sannsynlighet

5 Svært
sannsynlig
4 Sannsynlig

X

3 Mulig
2 Mindre
sannsynlig
1 Usannsynlig
1 Ubetydelig

Risikomatrise

2 Lav

3 Moderat

Konsekvens

4 Alvorlig

5 Svært
alvorlig

2.3.7 Risikoreduserende tiltak og risikoaksept
Ideelt sett skal alle virksomhetsmål nås uten at uønskede konsekvenser oppstår. Det vil
imidlertid alltid være sannsynlighet for at uønskede hendelser inntreffer, og risikoeier må ofte
velge mellom å etablere sikringstiltak, akseptere risiko og å la være å gjøre aktiviteter som
innebærer for høy risiko.
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Det er ledelsens ansvar å beslutte hvorvidt man kan akseptere risiko. Fagpersoner kan
gjennomføre risikovurderingene, men det er virksomhetens leder og/eller en annen
forhåndsdefinert risikoeier som beslutter risikoaksept som en del av risikostyringen.
Det er viktig at risikovurderingen har god kvalitet som beslutningsgrunnlag, og ikke minst at
lederen er i stand til å se vurderinger av informasjonssikkerhet, pasientsikkerhet og
personvern i sammenheng, for å ta beslutninger som sørger for forsvarlig helsehjelp og
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Risikoeier må kjenne til relevante sikkerhetsmål,
nivåer for akseptabel risiko og akseptkriterier for å kunne ta disse beslutningene på forsvarlig
vis.
Dersom risikoen i et gitt scenario ikke kan aksepteres, må risikoeier vurdere
risikoreduserende tiltak. Tiltak kan redusere risikoen både ved å redusere sannsynligheten
for at en hendelse inntreffer, eller ved å redusere konsekvensen dersom hendelsen først har
skjedd. Risikoreduserende tiltak kan være av menneskelig, teknologisk eller organisatorisk
art.
Et eksempel på et menneskelig tiltak kan være kompetanseheving for helsepersonell som
skal bruke en løsning, et teknologisk kan være å øke frekvensen på back-up på systemer
som er kritiske for å yte helsehjelp, mens et organisatorisk tiltak kan være å etablere nye
roller med ansvar for hele eller deler av en gitt prosess som tilgangsstyringsprosessen.
En risikobasert tilnærming krever at tiltak skal gjennomføres på grunnlag av
risikovurderinger, og at man må vurdere kost/nytte før man beslutter hvilke tiltak som skal
implementeres. Dersom planlagte tekniske tiltak for å oppnå akseptabel risiko ikke kan
innføres umiddelbart, bør risikoreduserende administrative tiltak f.eks. i form av rutine
vurderes. Det bør utarbeides en tiltaksplan, med ansvarlige og frister, for å sikre at
besluttede tiltak iverksettes.
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Det vil som regel alltid være en viss restrisiko igjen etter en gjennomført risikovurdering og
tiltaksplan. Målet er ikke å få risikoen ned i null, men å få risikoen ned på et nivå der man kan
akseptere å leve med den.
Eksempel:
Hjemmetjenesten i Normsund kommune gjennomfører risikovurdering av nytt EPJsystem. Scenarioet «Løsepengevirus gjør EPJ-systemet utilgjengelig» er vurdert å være
en rød risiko.
Helse- og personopplysningene i hjemmetjenestens EPJ er sentral for å ivareta både
informasjonssikkerhet, personvern og pasientsikkerhet. Derfor kan ikke hjemmetjenesten
akseptere en risiko som er høyere enn grønn i matrisen kommunen deres bruker.

Sannsynlighet

5 Svært
sannsynlig
4 Sannsynlig
3 Mulig

Risiko i
scenarioet

2 Mindre
sannsynlig
1 Usannsynlig

Akseptabel
risiko

1 Ubetydelig

Risikomatrise

2 Lav

3 Moderat

4 Alvorlig

Konsekvens

5 Svært
alvorlig

Siden risikoen er rød, må beslutningen om eventuell risikoaksept eskaleres til
kommunens øverste ledelse. Ledelsen får risikovurderingen presentert, og beslutter at
det må gjennomføres tiltak for å redusere risikoen i dette scenarioet – den er for høy til at
virksomheten kan akseptere den.
Det vil ikke være mulig å redusere denne risikoen til null, så tiltak av menneskelig,
teknologisk og organisatorisk art må sikte på å redusere restrisikoen til et akseptabelt
nivå.

2.4 Vurdering av personvernkonsekvenser
Virksomheter skal alltid vurdere hvilke konsekvenser behandling av helse- og
personopplysninger medfører for den registrerte, som er det individet som opplysninger kan
knyttes til. 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. Dette er krav som personvernforordningen stiller for alle behandlinger av
personopplysninger.
Behandlingsprotokollen vil være et godt utgangspunkt for å vurdere flere av disse aspektene.
Noen virksomheter velger også å legge til mer informasjon enn det lovkravet legger opp til i
behandlingsprotokollen, for å skape større nytteverdi for vurderinger av
personvernkonsekvenser og andre risikovurderinger.
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Hvis det er sannsynlig at en behandling medfører høy risiko for de registrerte, skal
virksomheten gjennomføre en mer grundig personvernkonsekvensvurdering, også kalt DPIA
(Data Protection Impact Assessment). Denne vurderingen handler blant annet om å
dokumentere at eventuell risiko for den registrerte ikke overgår den nytten som behandlingen
av opplysningen kan gi, altså å dokumentere en forholdsmessighet. Videre er det sentralt at
man ikke behandler flere personopplysninger enn det som er nødvendig.
Enhver virksomhet i helse- og omsorgssektoren skal vurdere om noen av behandlingene
som planlegges (eller gjennomføres) vil føre til høy risiko for de registrerte. Den som har
besluttet behandlingen må også ta ansvar for at nødvendig vurdering gjennomføres. Selv om
bistand kan innhentes, må selve vurderingen gjennomføres av personer som har innsikt i
fagområdet og hvordan virksomheten opererer.
Eksempel:
Normland kommune skal implementere elektronisk medisineringsstøtte.
Medisindispenseren plasseres hjemme hos brukerne hvor et fjernpleiesystem gjør det
mulig for ansatte å sjekke om pasienten/brukeren har tatt medisinene som de skal.
Normland ønsker å forbedre pasientsikkerheten ved at pasienten/brukeren får rett
medisin til rett tid og håper at medisinavvikene går ned.
Normland kommune gjør flere vurderinger (bl.a. risikovurdering, helsefaglige vurderinger)
for å sikre at løsningen ivaretar krav til informasjonssikkerhet og personvern. De vurderer
konsekvensene for personvernet til pasienten/ brukeren, om de har behandlingsgrunnlag
og et klart formål og om det er nødvendig å gjennomføre en DPIA etter
personvernforordningens artikkel 35. Kommunen gjennomfører den overordnende
vurderingen. De vurderer at:
• innføringen av medisindispenserne ikke er en ny prosess da hjemmetjenesten i
mange år har jobbet med medisineringsstøtte. Teknologien settes opp med en
integrasjon til EPJ. Prosessen inkluderer ikke bruk av forsystem i en skytjeneste
• løsningen ikke samler inn nye personopplysninger om pasientene enn det de
allerede gjør.
• personopplysningene som behandles ikke er så omfattende.
• teknologien ikke er ny siden dette er blitt brukt i mange andre kommuner
• leverandør får tilgang til opplysningene som registreres i teknologien
• det behandles helseopplysninger i form av type medisiner som kan avsløre et
helseforhold.
• det ikke blir inngripende kontakt mellom tjenesten og pasient/bruker. Dersom
pasienten/ brukeren ikke tar medisin som planlagt vil dette følges opp av
hjemmetjenesten som normalt.
På bakgrunn av vurderingen inngår de en dekkende databehandleravtale og konkluderer
med at det ikke er behov for å gjennomføre en DPIA etter artikkel 35. De dokumenterer
konklusjonene sine.
Datatilsynet har utarbeidet en oversikt over behandlingsaktiviteter som alltid krever at det må
gjøres en DPIA, og virksomheten bør gjøre seg kjent med denne i forkant av oppstart av nye
behandlinger av helse- og personopplysninger. 15 Det er videre hensiktsmessig om
EU, About Article 29 Working Party, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/59485/en;
Datatilsynet, Når må man gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser?,
15
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virksomhetens leder gjør en vurdering av hvorvidt det er ønskelig med flere
virksomhetsspesifikke kriterier, som for eksempel sier at ved behandling av
helseopplysninger til forskning skal det alltid gjennomføres en DPIA uansett størrelsesorden,
metode eller andre kriterier som eventuelt måtte inntreffe.
Vurderingene som gjøres i en DPIA skal ta utgangspunkt i den registrertes perspektiv, i
motsetning til tradisjonelle risikovurderinger som benytter virksomhetsperspektivet. Hvordan
påvirker vår behandling av helse- og personopplysninger de som opplysningene handler
om? Derfor bør man også innhente synspunkter på den planlagte behandlingen fra de
registrerte eller representanter for disse. Om man ønsker å forske på en spesifikk
pasientgruppe kan man for eksempel undersøke om gruppen har en interesseorganisasjon
som kan bidra med innhenting av denne typen innspill.
Man kan gjøre en DPIA i forkant, samtidig og/eller i etterkant av en risikovurdering av
informasjonssikkerheten. Disse vurderingene vil uansett måtte sees i sammenheng, og som
et minimum bør den vurderingen som ferdigstilles først oppdateres etter at den andre er
ferdig, for å sikre at alle relevante risikomomenter er ivaretatt.
Dokumentasjonen som gjøres i en DPIA vil være viktig for å synliggjøre etterlevelse av
virksomhetens arbeid med personvern, og er en sentral del av risikostyringen av
informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren, så vel som den totale
internkontrollen.
Det finnes flere ulike varianter av maler for vurdering av personvernkonsekvenser i bruk i
helse- og omsorgssektoren i dag, blant annet mal og veiledning fra Direktoratet for e-helse 16
og mal fra KiNS/Bærum kommune. I Normens forskningsveileder finner du et ferdig utfylt
eksempel på en DPIA, som kan være nyttig å se til (ikke ferdig enda).
Som beskrevet i kapittel 2.3 Risikovurdering er det også viktig her at vurderingen av
personvernkonsekvenser blir en strukturert prosess, slik at man fanger opp de riktige
risikofaktorene. Man må ha relevant underlagsdokumentasjon på plass og sentrale
nøkkelpersoner må bidra i arbeidsmøter og lignende. Nøkkelpersoner kan være brukere av
systemer og opplysninger (blant annet helsepersonell), jurister, sikkerhetspersonell, IKTpersonell, personvernrådgivere, og databehandlere/leverandører.
Ikke minst er dette viktig for å kunne ivareta vurderinger knyttet til informasjonssikkerhet,
personvern og pasientsikkerhet på tvers, for å kunne nå det overordnede målet om å yte
forsvarlig helsehjelp. Om dette etterlates til ledelsen i siste steg av vurderingene som gjøres,
risikerer man å gå glipp av viktige perspektiver som bør identifiseres tidlig i prosessen.
Datansvarlig skal rådføre seg med virksomhetens personvernombud (dersom virksomheten
har PVO) i forbindelse med utførelsen av en DPIA. En negativ tilbakemelding fra
personvernombudet betyr at man eventuelt bør gjøre tilpasninger i den planlagte
behandlingen av helse- og personopplysninger for å oppnå ønsket formål innenfor
regelverket. Med andre ord bør man vurdere om det for eksempel vil være mulig å bruke
færre helse- og personopplysninger enn først planlagt, eller å beskytte dem på en annen

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurderepersonvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/nar-ma-man-gjennomfore-envurdering-av-personvernkonsekvenser/
16 Sette inn lenke når den er klar

Side | 24

Veileder om risikostyring i helse- og omsorgssektoren
måte, og slik kunne implementere en ny løsning på en litt mer personvernvennlig måte som
likevel fyller det opprinnelige behovet for å yte forsvarlig helsehjelp.
Anbefalinger fra personvernombudet er imidlertid ikke siste stopp i prosessen med en
vurdering av personvernkonsekvenser. Det er viktig å fremheve at det ikke er
personvernombudets rolle å godkjenne en DPIA. Personvernombudet er en rådgiver, mens
det bare er virksomhetens ledelse og/eller en forhåndsdefinert risikoeier som kan beslutte
hvorvidt virksomheten kan akseptere konkrete personvernkonsekvenser og et gitt risikonivå
på personvernområdet.
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Endringshistorikk

Dato

Versjon

Endring

XX.XX.XX

1.0

Ny veileder bygger på oppdatert innhold fra faktaarkene:
-

Faktaark 04 – Kartlegge og klassifisere systemer;

-

Faktaark 05 – Fastsette nivå for akseptabel risiko;

-

Faktaark 07 – Risikovurdering;

i tillegg til nyutviklet materiale om relevante temaer innen
risikostyring.

Side | 26

Veileder om risikostyring i helse- og omsorgssektoren

3 Vedlegg
3.1 Eksempler på prioritering av systemer
Tabellen som følger viser hvordan ulike typer virksomheter kan prioritere sine systemer.
Merk at dette er eksempler, og at enhver virksomhet må gjøre konkrete vurderinger av hvilke
terskler man skal ha for ulike prioriteringsnivå og hvor lang avbruddstid man kan akseptere.
Det som er viktig er at man gjør en bevisst og risikobasert prioritering av ulike systemer.
Type virksomhet
Store virksomheter
(f.eks. sykehus,
kommuner, mv.)

Med utgangspunkt i virksomhetens behandlingsprotokoll kan
systemer prioriteres som følger:
•

•

•
•
•

Prioritet 1: Systemer hvor stopp av tjeneste er eller kan
være livstruende for pasient, inkludert feilbehandling av
pasient, eller kritisk for virksomhetens drift
Prioritet 2: Systemer hvor stopp av tjeneste kan få alvorlige
konsekvenser, f.eks. medføre betydelig merarbeid for
personell, tapt effektivitet i virksomheten
Prioritet 3: Systemer hvor stopp av tjeneste kan føre til
svekkelse av pasientens tillit
Prioritet 4: Systemer hvor stopp inntil 72 timer kan
aksepteres
Prioritet 5: Systemer som ikke er prioritert

Det skal også kartlegges hvilke andre systemer de prioriterte
systemene er avhengig av. Disse skal ha samme prioritet som de
prioriterte systemene.

Mindre
virksomheter
(f.eks. rehabiliteringog opptreningsvirksomheter)

For hver av de fem prioritetene fastsetter ledelsen akseptkriterier
for tilgjengelighet, som et minimum hva som er akseptabel
avbruddstid.
Prioritet 1: Systemer hvor stopp av tjeneste er eller kan
være livstruende for bruker/pasient inklusive
feilmedisinering, eller kritisk for virksomhetens drift
• Prioritet 2: Systemer hvor stopp av tjeneste kan få alvorlige
konsekvenser, f.eks. medføre
- tapt tillit hos bruker
- betydelig merarbeid for personell
- tapt effektivitet
• Prioritet 3: Systemer hvor stopp inntil 24 timer kan
aksepteres
•

For hver av de tre prioritetene fastsetter ledelsen akseptkriterier for
tilgjengelighet, som et minimum hva som er akseptabel
avbruddstid.
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Små virksomheter
(f.eks. legekontor,
tannlegekontor,
fysioterapeutpraksis,
psykologfellesskap,
kiropraktor,
manuellterapeut,
bedriftshelsetjeneste)

•

Prioritet 1: Systemer hvor helse- og personopplysninger
skal være tilgjengelig når behandlende personell har
tjenstlig behov for dem

For prioriteringen fastsetter ledelsen akseptkriteriet ingen tap av
data.
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3.2 Eksempel på sannsynlighetsnivåer
Tabellen som følger viser et eksempel på en skala for ulike sannsynlighetsnivåer, fremstilt
som både frekvens og tiltaksstyrke. Merk at dette er et eksempel, og enhver virksomhet må
selv vurdere hva som er hensiktsmessige terskelverdier for egen situasjon. Denne skalaen
benytter fem nivåer, men flere virksomheter benytter også fire nivåer i sine skalaen.
Virksomheten må selv velge hva som er hensiktsmessig med tanke på egenart og behov –
og ikke minst for å kunne sammenligne risiko på tvers i virksomheten.
Eksempel på skala for sannsynlighet
Sannsynlighetsnivå

Frekvens

Tiltaksstyrke

(hvor ofte
skjer det?)

(hvor lett kan en uønsket hendelse skjer?)

1 Usannsynlig

En gang hvert
5. år eller
sjeldnere

2 Mindre
sannsynlig

3 Mulig

4 Sannsynlig

5 Svært
sannsynlig

En gang hvert
år

En gang hver
måned

En gang hver
uke

Daglig eller
oftere

•

Sikkerhetstiltak er etablert i forhold til
sikkerhetsbehovet og fungerer etter hensikten

•

Tiltakene kan kun omgås/brytes av egne
medarbeidere med gode ressurser, og god/
fullstendig kjennskap til tiltakene

•

Eksternt personell kan ikke omgå/bryte tiltaket

•

Sikkerhetstiltak er etablert i forhold til
sikkerhetsbehovet og fungerer etter hensikten

•

Tiltakene kan likevel omgås/brytes av egne
medarbeidere med små til normale ressurser, som i
tillegg har normal kjennskap til tiltakene

•

Eksternt personell trenger gode ressurser, og
god/fullstendig kjennskap til tiltakene for å
omgå/bryte disse

•

Sikkerhetstiltak er ikke fullt etablert, eller fungerer
ikke etter fullt ut etter hensikten

•

Egne medarbeidere trenger kun små til normale
ressurser for å omgå/bryte tiltakene – det er ikke
nødvendig med kjennskap til tiltakene

•

Eksternt personell trenger normal kjennskap til
tiltakene (eksempelvis til hvilke prosedyrer som
gjelder, eller hvordan sikkerhetsteknologi er
implementert) – i tillegg til små/normale ressurser

•

Sikkerhetstiltak er ikke etablert, eller

•

Kan enkelt omgås/brytes av egne medarbeidere

•

Kan omgås/brytes av eksternt personell med
normale ressurser og uten kjennskap til tiltakene

•

Sikkerhetstiltak er ikke etablert, eller

•

Kan enkelt omgås/brytes av egne medarbeidere og
eksternt personell med små ressurser og uten særlig
kjennskap til tiltakene
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3.3 Eksempel på konsekvensnivåer
Tabellen som følger viser et eksempel på en skala for ulike konsekvensnivåer, og hva disse
kan være innen tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. Merk at dette er et eksempel, og
enhver virksomhet må selv vurdere hva som er hensiktsmessige terskelverdier for egen
situasjon. Denne skalaen benytter fem nivåer, men flere virksomheter benytter også fire
nivåer i sine skalaen. Virksomheten må selv velge hva som er hensiktsmessig med tanke på
egenart og behov – og ikke minst for å kunne sammenligne risiko på tvers i virksomheten.
Eksempel på skala for konsekvens
Konsekvensnivå
1 Ubetydelig/
ingen

2 Lav

3 Moderat

4 Alvorlig

Eksempler angitt for tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet
•

Stans i <system> forekommer ikke

•

Intet uautorisert innsyn i helse- og personopplysninger

•

Journal er komplett

•

Ikke fare for pasienters helse

•

Ikke brudd på personvernet

•

Ikke økonomisk tap

•

Ikke tap av renommé eller rykte

•

Stans i <system> opptil 30 minutter

•

Uautorisert innsyn i enkelte helse- og personopplysninger og lovbrudd

•

Noen mangler i journal slik at helse- og personopplysninger ikke er
fullstendige og ajourført i forhold til behandlingen av opplysningene

•

Ikke fare for pasienters helse

•

Brudd på personvernet for et lite antall pasienter

•

Gjenopprettelig økonomisk tap

•

Moderat tap av renommé eller rykte ovenfor virksomhetens
omgivelser

•

Moderat tap av renommé eller rykte virksomheten har ovenfor
pasienten

•

Stans i <system> opptil 2 timer

•

Uautorisert innsyn i flere helse- og personopplysninger, mulighet for
endring og brudd på lov

•

Informasjon mangler i journal og brudd på lov

•

Det gis tilgang til en bruker fra en ekstern virksomhet som ikke har
tjenstlig behov for EPJ for en eller flere pasienter

•

Fare for pasienters helse

•

Brudd på personvernet for et moderat antall pasienter

•

Alvorlig økonomisk tap

•

Alvorlig tap av renommé eller rykte

•

Stans i <system> opptil 5 timer

•

Uautorisert innsyn i store mengder helse- og personopplysninger,
mulighet for endring og brudd på lov
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5 Svært alvorlig

•

Viktig informasjon mangler i journal og brudd på lov

•

Det gis tilgang til en bruker fra en ekstern virksomhet som ikke har
tjenstlig behov for EPJ for en eller flere pasienter

•

Fare for pasienters helse og liv

•

Brudd på personvernet for et stort antall pasienter

•

Alvorlig økonomisk tap

•

Alvorlig tap av renommé eller rykte

•

Stans i <system> mer enn 5 timer

•

Fullt uautorisert innsyn i eller mulighet for endring av alle helse- og
personopplysninger og brudd på lov

•

Kritisk informasjon mangler i journal og brudd på lov

•

Medikament, dosering eller behandlingstiltak blir feilregistrert

•

Helse- og personopplysninger knyttes til feil person

•

Tilgang til behandlingsrettet helseregister (inkl. EPJ) og helse- og
personopplysninger kommer på avveie

•

Tap av liv

•

Uopprettelig økonomisk tap

•

Omfattende tap av omdømme
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3.4 Eksempel på hvem som kan akseptere risiko
Følgende tabell er et eksempel på hvordan man kan strukturere hvem som kan akseptere
risiko etter hvilke kriterier.
Risikonivå Kriterier for å akseptere risiko
Lav

Kan aksepteres uten å vurdere alternative arbeidsmåter eller flere
risikoreduserende tiltak.
Akseptert i tråd med etablerte nivåer. Skal likevel dokumenteres i tilfelle
endrede rammevilkår.

Moderat

Det er gjennomført et systematisk og grundig arbeid for å identifisere
alternative arbeidsmåter og risikoreduserende tiltak.
Nytten ved at oppgaven/tjenesten utføres er større enn risikoen.
Kan aksepteres av risikoeier. Aksept skal begrunnes og dokumenteres.

Høy

Det er gjennomført et systematisk og svært grundig arbeid for å identifisere
alternative arbeidsmåter og risikoreduserende tiltak.
Nytten ved at oppgaven/tjenesten utføres er større enn risikoen.
Kan kun aksepteres av virksomhetens øverste leder/ledelse. Aksept skal
begrunnes og dokumenteres.
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3.5 Eksempel på scenarioer
Følgende liste er eksempelscenarioer som kan være til inspirasjon for arbeidet med
risikovurderinger. Den er ikke uttømmende, og alle som skal gjennomføre en risikovurdering
anbefales å idemyldre blant deltagerne og tilpasse scenarioene til egen virksomhet.
Se kapittel 2.3.6 Risiko for et eksempel på hvordan et scenario kan formuleres og beskrives
når man skal vurdere sannsynlighet og konsekvens.
KIT Eksempel på scenario
K
K
K
K
K
K
I
I
I
I
T
T
T
T
T
T
T
T
KIT
KIT
KIT
KIT
KIT

Snoking, f.eks. helsepersonell som ser i journaler uten tjenstlig behov
Uautorisert tilgang til systemer med helse- og personopplysninger (tilsiktet, som
følge av angrep eller lignende)
Uautorisert tilgang til systemer med helse- og personopplysninger (utilsiktet, pga. feil
eller lignende)
Fysisk innbrudd/tyveri av opplysninger (utstyr)
Tilsiktet misbruk av sensitiv informasjon (for å presse/utnytte privatpersoner)
Tilsiktet misbruk av sensitiv informasjon (for å presse myndighetspersoner for
politiske formål)
Uautorisert (mulighet for) endring av helse- og personopplysninger (tilsiktet, som
følge av angrep eller lignende)
Uautorisert (mulighet for) endring av helse- og personopplysninger (utilsiktet, pga.
feil eller lignende)
Helse- og personopplysninger knyttes til feil person i journal (feilføring)
Helse- og personopplysninger er ikke oppdaterte/feil i systemene
Tilsiktet og ikke-planlagte nedetider/utilgjengelighet på systemer (som følge av
tjenestenektangrep, sabotasje, etc)
Utilsiktet nedetid på systemene (som følge av system- eller infrastrukturfeil, etc.)
Ikke tilgang til nødvendige helse- og personopplysninger eller annen kritisk
informasjon (utilsiktet, som følge av feil etc.)
Ikke tilgang til nødvendige helse- og personopplysninger eller annen kritisk
informasjon (tilsiktet, som følge av løsepengevirus eller andre typer angrep)
Brudd i kommunikasjon/funksjonalitet for sikker og rettidig deling av nødvendige
helseopplysninger mellom samhandlende helsepersonell
Strømbrudd (fører til nedetid eller ødeleggelse)
Vannlekkasje (fører til nedetid eller ødeleggelse)
Naturkatastrofer og ekstremvær (fører til nedetid eller ødeleggelse)
Innsider benytter egne tilganger til andre formål (utro tjener)
Innsider benytter egne tilganger til andre formål som følge av press fra eksterne
aktører (kriminelle, fremmede makter)
Innsider benytter egne tilganger til andre formål som følge av social engineering fra
eksterne aktører (blir lurt, gjennom phishing eller andre teknikker)
Personell hos databehandler benytter tekniske tilganger til andre formål enn det som
er regulert av databehandleravtalen
Menneskelig feil (utilsiktet)
…
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Dataansvarlig mottar en
forespørsel om sletting
fra en registrert

Personopplysninger i
helseregister

Gjelder forespørselen
et forskriftsregulert
helseregister?

Virksomheten
kontrollerer avsenders
identitet

Andre
personopplysninger
(f.eks. vaktlister, HRsystem, besøksregister)

Hva gjelder
forespørselen?

Personopplysninger som
behandles i forskning
som er underlagt
helseforskningsloven

Personopplysninger i
behandlingsrettet
helseregister

Uriktige og foreldede opplysninger skal slettes
på en sporbar måte når det kreves av en som
opplysningene kan få direkte innvirkning på, og
slettingen ikke får avgjørende innvirkning på
forskningsresultatenes validitet eller
representativitet. For øvrige opplysninger gjelder
reglene i neste boks

Nei

Ja

Den registrerte har rett til sletting hvis
vedkommende opplever at behandlingen
føles sterkt belastende og det ikke er
sterke allmenne hensyn tilser at
opplysningene må bevares.

Gjelder forespørselen
pasientjournal som er ført
på feil person?
Ja

Hvis ikke sletting kan gjennomføres, så bør
virksomheten vurdere om opplysningene
kan sperres.

Pasienten har rett til å få
opplysningene slettet,
med mindre allmenne
hensyn tilsier at de bør
bevares

Dataansvarlig kan avvise
sletteforespørselen.
Avslag må gis innen gjeldende
frister (en eller tre måneder)
og inneholde begrunnelse,
henvisning til hjemmel og
informasjon om
klagerettigheter.

Dataansvarlig må slette
opplysningene og informere
andre dataansvarlig som har
fått utlevert opplysningene

Ja

Er det nødvendig å behandle personopplyningene for:
- å utøve ytringsfrihet,
- å oppfylle en rettslig forpliktelse som har hjemmel i lov
eller forskrift,
- av hensyn til allmennhetens interesse på området
folkehelse,
- å ivareta arkivformål, forskning eller statistikk i samsvar
med GDPR artikkel 89 (1), eller
- for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav?

Nei

Nei

Pasienten har ikke rett til å få
opplysningene slettet.
Avslag må gis innen gjeldende frister
(en eller tre måneder) og inneholde
begrunnelse, henvisning til hjemmel og
informasjon om klagerettigheter.

Nei

Er opplysningene:
1) feilaktige eller misvisende
og føles belastende for den
registrerte, eller
2) åpenbart ikke nødvendig for
å gi pasienten helsehjelp

Ja

Pasienten har ikke rett til å få
opplysningene slettet.
Avslag må gis innen gjeldende frister
(en eller tre måneder) og inneholde
begrunnelse, henvisning til hjemmel og
informasjon om klagerettigheter.

Nei

Vil sletting være «ubetenkelig
ut fra allmenne hensyn»?

Ja

Dataansvarlig må slette opplysningen
og informere andre dataansvarlig som
har fått utlevert opplysningene om den
registrertes forespørsel.

Nei

Vil sletting være i strid med
arkivlovgivningens regler om
kassasjon?

Ja

Pasienten har ikke rett til å få
personopplysningene slettet.
Avslag må gis innen gjeldende
frister (en eller tre måneder)
og inneholde begrunnelse,
henvisning til hjemmel og
informasjon om
klagerettigheter.

Dataansvarlig mottar en
forespørsel om retting fra
en registrert

Virksomheten kontrollerer
avsenders identitet

Personopplysninger i
behandlingsrettet
helseregister

Hva gjelder forespørselen?

Personopplysninger som
behandles for arkivformål i
allmennhetens interesse,
vitenskapelige eller historiske
forskningsformål og statistiske
formål

Andre personopplysninger
(f.eks. vaktlister, HR-system,
besøksregister)

Vil retting sannsynligvis gjøre
det umulig eller i alvorlig grad
hindre at målene med
behandlingen nås?

Nei

Ja

Pasienten kan kreve at uriktige eller
ufullstendige personopplysninger rettes.
Retting skal skje ved at journalen føres på
nytt eller ved at en datert og signert rettelse
legges til i journalen. Det er kun utilbørlige
personopplysninger som skal slettes.
Mottakere av opplysningene skal varsles om
rettingen.

Den registrerte har ikke rett til retting.
Avslag må gis innen gjeldende frister (uten
ugrunnet opphold og innen en eller tre
måneder). Avslaget må inneholde en
begrunnelse, henvisning til hjemmelen
dataansvarlig benytter og informasjon om
klagerettigheter.

Virksomheten må rette uriktige og
ufullstendige opplysninger. Retting kan skje
ved at opplysningene erstattes av korrekte
opplysninger. Hvis formålet med
behandlingen tilsier at de uriktige
opplysningene ikke bør slettes, så kan de
suppleres med de korrekte opplysningene

Ved forskning som er underlagt
helseforskningsloven, skal retting skje på en
måte som gjør at endringen kan spores.
Sletting av de uriktige personopplysningene
kan bare skje etter krav fra noen som
opplysningene kan få direkte innvirkning på,
og når slettingen ikke får avgjørende
innvirkning på forskningsresultatenes
validitet eller representativitet

Dataansvarlig mottar en
innsynsforespørsel fra en
registrert

Personopplysninger i
behandlingsrettet
helseregister

Virksomheten
kontrollerer avsenders
identitet

Personopplysninger i
forskning som er
underlagt
helseforskningsloven

Hva gjelder
forespørselen?

Andre personopplysninger
(f.eks. vaktlister, HRsystem, besøksregister)

Personopplysninger som
behandles for arkivformål i
allmennhetens interesse,
vitenskapelige eller historiske
forskningsformål og statistiske
formål

Nei

Vil det kreve en
uforholdsmessig stor innsats å
gi innsyn eller vil et innsyn
sannsynligvis gjøre det umulig
eller i alvorlig grad hindre at
målene med behandlingen
nås?

Pasienten har rett på innsyn i egen
pasientjournal med bilag og logg.
Faguttrykk må forklares.
Enkelte opplysninger kan unntas når:
1) Det er påtrengende nødvendig for å
hindre fare for liv eller alvorlig helseskade
for pasienten, eller
2) det vil være klart utilrådelig å
gi innsyn i av hensyn til personer som
står pasienten nær

Ja

Den registrerte har ikke rett til
innsyn.
Deltakere har rett til innsyn i
sikkerhetstiltak, så lenge det ikke svekker
sikkerheten

Vil det kreve en uforholdsmessig
stor innsats å gi innsyn eller vil et
innsyn sannsynligvis gjøre det
umulig eller i alvorlig grad hindre
at målene med behandlingen
nås?

Nei

Avslag må gis innen gjeldende
frister og inneholde
begrunnelse, henvisning til
hjemmel og informasjon om
klagerettigheter.

Er det:
1) påkrevd å hemmeligholde opplysningene av hensyn til forebygging,
etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger,
2) utilrådelig at den registrerte får kjennskap til opplysningene av hensyn til
egen helse eller forholdet til personer som står den registrerte nær,
3) opplysninger som i lov eller med hjemmel i lov er underlagt taushetsplikt
4) opplysninger som utelukkende finnes i tekst utarbeidet for intern
saksforberedelse, og som ikke er utlevert til andre, eller
5) er det i strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige
interesser å gi innsyn?

Ja

Deltakeren har ikke rett til
innsyn.

Ja

Nei

Avslag må gis innen gjeldende
frister og inneholde begrunnelse,
henvisning til hjemmel og
informasjon om klagerettigheter.

Den registrerte har ikke rett på
innsyn.

Den registrerte har rett på innsyn i
personopplysninger som gjelder den
registrerte, men ikke hele dokumenter
eller opplysninger som krenker andres
personvern. Den registrerte har også rett
til å få informasjon om behandlingen.
Dette må gis innen gjeldende frister.

Avslag må gis innen gjeldende
frister (en eller tre måneder) og
inneholde begrunnelse,
henvisning til hjemmel og
informasjon om klagerettigheter.

Gjelder forespørselen forskriftsregulert
helseregister jf. helseregisterloven §§ 811, så har den registrerte også rett til
innsyn i hvem som har hatt tilgang til
opplysningene

Dataansvarlig planlegger
ny eller endret behandling
av personopplysninger

Hvor skal
personopplysningene samles
inn fra?

Personopplysningene skal
samles inn fra den
registrerte selv eller gjennom
observasjon av den
registrerte

Personopplysningene skal
samles inn fra en tredjepart

Foreligger en av følgende omstendigheter:
- å gi informasjon vil innebære brudd på
taushetsplikt,
- behandlingen utføres for å oppfylle en
rettslig plikt, eller
- å gi informasjon vil være umulig eller
innebære en uforholdsmessig stor innsats?

Vil det å gi informasjon om
behandlingen av personopplysninger,
innebære brudd på taushetsplikt?

(Obs! Dette er ikke en uttømmende liste ove r unntak fra
informasjonsplikten, se perso nopplysningslo ven § 16 for flere
unntak )

(Obs! Dette er ikke en uttømmende liste, se perso nopplysningslo ven §
16 for flere unntak)

Ja

Nei

Den registrerte har ikke en rett til å få
informasjon om behandlingen av
personopplysninger

Nei

Ja

Har den registrerte fått informasjon om
behandlingen av personopplysninger på et
tidligere tidspunkt?

Har den registrerte fått informasjon om
behandlingen av personopplysninger på
et tidligere tidspunkt?

Nei

Den registrerte har rett til informasjon om:
- Hvem dataansvarlig er
- Kontaktinformasjon til personvernombudet
- Formålene personopplysningene behandles
for og hvilke rettslige grunnlag som benyttes
(inkludert hvilke interesser dataansvarlig skal
ivareta ved bruk av pvf. artikkel 6 (1) (f))
- Lagringstid
- Hvilke mottakere eller kategorier av
mottakere personopplysningene utleveres til
- Hvilke rettigheter den registrerte har
- Eventuelle automatiserte avgjørelser og
rettighetene knyttet til disse

Samles opplysningene inn fra den registrerte
selv, så skal den registrerte også får informasjon
om:
- om en lov eller avtale inneholder krav om at
personopplysningene må oppgis,
- om personopplysningene må oppgis for at en
avtale skal kunne oppfylles,
- om den registrerte har en plikt til å gi
opplysningene, og
- mulige konsekvenser av å ikke oppgi
opplysningene.

Nei

Samles opplysningene inn fra en tredjepart, så
skal den registrerte også få informasjon om:
- kategoriene av personopplysninger som samles
inn, og
- hvilke kilder personopplysningene hentes fra.

Pasienten har også rett til å få informasjon om sin helsetilstand og helsehjelpen (se
pasientjournalloven § 18 og helseregisterloven § 24), denne rettigheten er ikke beskrevet i dette
flytskjemaet.
Pasienten har en rett til å motsette seg behandling av helse- og personopplysninger i
behandlingsrettede helseregistre og å få informasjon om denne rettigheten. Informasjonen kan gis
sammen med informasjonen virksomheten er pålagt å gi i henhold til
personvernlovgivingens regler. Virksomheten må imidlertid også sørge for at helsepersonell
aktivt opplyser pasienten om retten i enkelte situasjoner

Veileder for tilgang til helseopplysninger
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Faktaark 25 – Lagringstid og sletting
Dette faktaarket er et støttedokument under Norm for informasjonssikkerhet og personvern i
helse- og omsorgssektoren (Normen) som forvaltes av Styringsgruppen for Normen etter
Normens forvaltningsmodell. Se mer på www.normen.no
Tema for faktaarket

Dette faktaarket omhandler lagringstid og sletting av helse- og
personopplysninger. Formålet med faktaarket er å gi en oversikt
og beskrivelse av kravene knyttet til lagringstid og sletting i
personvernforordningen, særlovgivningen for helse- og
omsorgssektoren og arkivloven med forskrifter for å bistå
virksomheten med å etterleve Normens krav til lagringstid og
sletting.
Faktaarket omhandler også tilintetgjøring av dokumenter i
behandlingsrettet helseregister mv. etter digitalisering og krav til
oppbevaring av behandlingsrettet helseregister ved opphør og
overdragelse av virksomhet mv.

Målgruppe

Målgruppen for faktaarket er virksomheter som behandler helseog personopplysninger. Faktaarket vil særlig være relevant for
personell som har fått delegert det daglige ansvaret for
personvern i virksomheten. Både medisinskfaglig kompetanse og
arkivfaglig kompetanse vil imidlertid være avgjørende for å gjøre
nødvendige avveininger knyttet til lagringstid og sletting i
virksomheten.

Krav i Normen 6.0

Faktaarket gjelder for følgende kapitler i Normen 6.0
-

Kapittel 2.2 Dataansvarliges ansvar
Kapittel 4.2.6 Oppbevaring av helse- og
personopplysninger

Relevante lov- og
Følgende lov- og forskriftsbestemmelser er spesielt relevante for
forskriftsbestemmelser, faktaarket:
standarder og andre
- Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav e og 17
rammeverk
- Pasientjournalloven §§ 24 og 25
- Pasientjournalforskriften §§ 16 og 17
- Helsepersonelloven § 43
- Arkivlova § 6
- Arkivforskriften § 18
- Riksarkivarens forskrift § 7-29
- Helsearkivforskriften kapittel 2, §§ 17 og 21
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Om faktaarket
Normen stiller krav om at virksomheten oppbevarer helse- og personopplysninger så lenge
det er nødvendig for å oppnå formålene med behandlingen av opplysningene. Med mindre
opplysningene deretter skal oppbevares i henhold til nye og legitime formål, skal
opplysningene slettes eller anonymiseres. Dette faktaarket gir en oversikt over, og
beskrivelse av, kravene om lagringstid og sletting av helse- og personopplysninger. Krav til
lagringstid og sletting finnes både i særlovgivningen for helse- og omsorgssektoren og i den
generelle personvernforordningen. I tillegg har arkivlovgivningens 1 regler betydning for
lagringstid og sletting av helse og personopplysninger.
Videre beskriver faktaarket krav til tilintetgjøring av dokumenter i behandlingsrettet
helseregister etter digitalisering og krav til oppbevaring av behandlingsrettet helseregister
ved opphør og overdragelse av virksomhet. Slike krav finnes i særlovgivningen for helse- og
omsorgssektoren, samt arkivlovgivningen. Faktaarket gir også veiledning om hvordan
virksomheten bør gå frem for å gjennomføre sletting.
Avgrensning
Virksomheter kan ha en plikt til å slette helse- og personopplysninger både etter eget initiativ,
eller etter forespørsel fra den registrerte. Faktaarket er avgrenset mot situasjoner der den
registrerte ber om sletting. Hvordan virksomheten skal håndtere disse situasjonene er
nærmere beskrevet i eget veiledningsmateriell. 2
Videre er faktaarket avgrenset mot krav om lagringstid og sletting av helse- og
personopplysninger i forskningsprosjekter. Dette omtales nærmere i eget
veiledningsmateriell. 3
Oversikt

Figur 1: Illustrasjon av livsløpet for behandling av helse- og personopplysninger.

I dette faktaarket omfatter arkivlovgivningen arkivlova, arkivforskriften og riksarkivarens forskrift.
Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger
3 Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger kapittel 6
1
2
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Oppbygningen av faktaarket er som følger:

1

Angi formål ................................................................................................................... 5

2

Lagring av helse- og personopplysninger iht. formål ................................................ 5
Behandlingsrettet helseregister .............................................................................. 5
Forskriftsregulert helseregister ............................................................................... 6
Annen behandling av personopplysninger .............................................................. 7

3

Tilintetgjøring av dokumenter etter digitalisering ...................................................... 7

4

Opphør og overdragelse av virksomhet ..................................................................... 7

5

Lagring etter at formålet er oppnådd .......................................................................... 8
Lagring er nødvendig for å oppfylle virksomhetens arkivplikt .................................. 8
Lagring er nødvendig for å oppfylle en annen rettslig plikt, for å utføre en oppgave i
allmennhetens interesse eller for å utøve offentlig myndighet ........................................ 9
Lagring er nødvendig av hensyn til allmennhetens interesse på området folkehelse
10
Lagring er nødvendig for å oppnå nye og forenlige formål .................................... 10
Lagring er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav ....... 10

6

Sletting når formålet er oppnådd............................................................................... 11

7

Anonymisering når formålet er oppnådd .................................................................. 12
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1

ANGI FORMÅL
Virksomheten skal alltid definere ett eller flere formål med behandlingen av helse- og
personopplysninger før opplysningene samles inn. 4 Dersom virksomheten har en rettslig plikt
til å behandle helse- og personopplysninger, vil formålet ofte være fastsatt i loven eller
forskriften som plikten fremgår av. For eksempel er det i pasientjournalloven fastsatt at
helseopplysninger i en pasientjournal kan benyttes for å yte, administrere, og kvalitetssikre
helsehjelp.
Formålet med behandlingen av helse- og personopplysninger er styrende for hvor lenge
virksomheten kan lagre opplysningene. Når virksomheten oppnår formålet med
behandlingen, så må helse- og personopplysningene i utgangspunktet slettes eller
anonymiseres. 5
Selv om formålet er oppnådd, kan virksomheten i noen tilfeller fortsette å lagre helse- og
personopplysninger der virksomheten har nye og legitime formål med behandlingen. Dette
gjelder for eksempel dersom
-

2

virksomheten har en rettslig plikt til å fortsette lagringen av helse- og
personopplysningene 6, eller
opplysningene er nødvendig for å oppfylle et nytt formål som er forenlig med det
opprinnelige formålet. 7

LAGRING AV HELSE- OG PERSONOPPLYSNINGER
IHT. FORMÅL
BEHANDLINGSRETTET HELSEREGISTER
Helse- og personopplysninger i behandlingsrettet helseregister skal oppbevares til det av
hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Det samme gjelder
opplysninger om hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er
knyttet til pasientens eller brukerens navn eller fødselsnummer (logger). 8
Helseopplysninger som kan være nødvendig for å yte helsehjelp til pasienten skal ikke
slettes, men behovet må heller ikke fremstå som for hypotetisk. 9 Hvilke helseopplysninger
som vil være nødvendig må vurderes konkret i hver enkelt sak. Ved vurderingen vil
Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav b
Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav e
6 Personvernforordningen artikkel 17 nr. nr. 3 bokstav b
7 Arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller
statistiske formål skal alltid anses som forenelige formål, jf. personvernforordningen artikkel 5 nr. 1
bokstav b.
8 Normen 6.0 Kapittel 4.2.6.1 Lagringstid ved ytelse av helsehjelp og pasientjournalloven § 25 første
ledd. Pasientjournalloven § 25 korresponderer delvis med helsepersonelloven § 43 som regulerer
helsepersonellets plikt til å slette personopplysninger. Etter helsepersonelloven § 43 kan
helseopplysninger kun slettes dersom det er ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, sletting ikke er i strid
med arkivloven §§ 9 og 18, og det åpenbart ikke er nødvendig.
9 Helsedirektoratets rundskriv «Helsepersonelloven med kommentarer» s. 102
4
5
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medisinskfaglige hensyn være avgjørende. Det er derfor viktig at det er noen med
medisinskfaglig kompetanse som gjør avveiningen.
Eksempel 1 – Nødvendige helseopplysninger
NN som er pasient hos fastlege Normland blir henvist til Normberg
distriktspsykiatriske senter (Normberg DPS) etter en vurdering av at han kan ha
behov for psykisk helsevern. I henvisningsbrevet skriver fastlege Normland
utfyllende om NNs bakgrunn, herunder at han «tilhører Romanifolket». Ved
avslutningen av behandlingen ved Normberg DPS, skriver overlege Normstad i
epikrisen «opprinnelig av Romanifolket» om NN. Epikrisen blir sendt til fastlege
Normland. NN reagerer på dette og mener at både fastlege Normland og Normberg
DPS ikke har hatt lovlig grunnlag for å behandle opplysninger om hans etniske
opprinnelse da disse ikke har vært nødvendig for å yte helsehjelp.
I et slikt tilfelle vil de medisinskfaglige vurderingene til fastlege Normland og
Normberg DPS være avgjørende for om helseopplysningene er nødvendige.
Eksempelet er basert på en sak fra Personvernnemda 10 hvor det aktuelle
distriktspsykiatriske senteret som var påklaget hadde vurdert at opplysningen om
etnisitet var relevant for den helsehjelpen som ble gitt i likhet med annen
bakgrunnsinformasjon som var beskrevet i henvisningsbrevet. Både Datatilsynet og
Personvernnemda uttalte at de er varsomme med å overprøve medisinskfaglige
vurderinger av hvilke helseopplysninger som er nødvendig for å yte forsvarlig
helsehjelp.
Ved vurdering av oppbevaringstid må virksomheten også vurdere hensynene bak
dokumentasjonsplikten, herunder hensynet til at det skal være mulig å føre kontroll med
virksomheten i ettertid og hensynet til pasientens mulighet til å fremme erstatningskrav ved
skade. 11 På bakgrunn av disse hensynene vil det ofte være grunnlag for å lagre
helseopplysninger i behandlingsrettet helseregister over lang tid.
Oppbevaring av logger er nærmere omtalt i eget faktaark. 12

FORSKRIFTSREGULERT HELSEREGISTER
Krav om lagringstid for helse- og personopplysninger i forskriftsregulerte helseregistre følger
som regel av de enkelte forskriftene som regulerer helseregistrene. Opplysninger i
helseregistre skal ofte lagres på ubestemt tid. Dette gjelder for eksempel opplysninger i
kreftregisteret 13 og helsearkivregisteret 14.
Dette faktaarket gir ikke en uttømmende beskrivelse av reglene for lagringstid og sletting i
forskriftsregulerte helseregistre. Det kan derfor finnes krav til disse som ikke er omtalt her.

PVN-2021-08
Helsedirektoratets rundskriv «Helsepersonelloven med kommentarer» s. 102
12 Se faktaark 15 om logging og hendelsesregistrering.
13 Kreftregisterforskriften § 6-1
14 Helsearkivforskriften § 6
10
11
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ANNEN BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Andre helse- og personopplysninger i virksomheten skal oppbevares så lenge det er
nødvendig for formålet som virksomheten har definert før innsamling. 15

3

TILINTETGJØRING AV DOKUMENTER ETTER
DIGITALISERING
Når dokumenter på papir er digitalisert på forsvarlig måte, kan fysiske originaldokumenter
tilintetgjøres. 16 Med forsvarlig digitalisert menes at all tekst er lesbar, og at all tekst, alle
sider, bilder og figurer er skannet inn. Elektronisk behandlingsrettet helseregister skal
gjenspeile originalen. 17
Skanningen skal utføres uten informasjonstap og oppløsningen skal være på minimum 300
dpi (100 %, RGB, 24 bit dybde, lavest mulig kompresjon). 18
Virksomheten skal fastsette retningslinjer for å kontrollere at skanningen er utført korrekt og
komplett, og at dokumentene er lesbare, før den originale papirversjonen destrueres.
Rutinen må beskrive 19
-

4

ansvar
hvordan skanningen skal gjennomføres
hvordan virksomheten skal kvalitetssikre dokumentet som er skannet inn

OPPHØR OG OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET
Ved overdragelse eller opphør av virksomhet kan behandlingsrettet helseregister overføres
til en annen virksomhet. Pasient/bruker kan motsette seg overføring av sin journal og i stedet
kreve at registeret overføres til en annen bestemt virksomhet. 20 Dersom det er praktisk mulig,
skal pasienten/brukeren gjøres kjent med denne retten. 21
Det ovennevnte gjelder ikke ved overføringer grunnet strukturelle endringer i den offentlige
helse- og omsorgstjenesten, for eksempel ved virksomhetsoverdragelse av et sykehus fra et
helseforetak til et annet. Ved strukturelle endringer vil pasienten derfor ikke ha rett til å
motsette seg overføring. 22

Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav e og artikkel 17.
Normen 6.0 Kapittel 4.2.6.2 Tilintetgjøring av dokumenter i behandlingsrettet helseregister mv. etter
digitalisering, pasientjournalforskriften § 16 og helsearkivforskriften § 21
17 Normen 6.0 Kapittel 4.2.6.2 Tilintetgjøring av dokumenter i behandlingsrettet helseregister mv. etter
digitalisering
18 Riksarkivarens forskrift § 5-15, jf. § 3-6 nr. 1, jf. pasientjournalforskriften § 16
19 Riksarkivarens forskrift § 3-6 nr. 2 og Arkivverkets veileder for dokumentasjonskrav for
15
16

fullelektroniske arkivsystemer

Normen 6.0 Kapittel 4.2.6.3 Behandlingsrettet helseregister ved opphør og overdragelse av
virksomhet mv. og pasientjournalloven § 24
21 Pasientjournalloven § 24
22 Engelschiøn og Vigerust (2021) lovkommentar til pasientjournalloven § 24
20
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Hvis det ved overdragelse eller opphør av virksomhet ikke er aktuelt å overføre
pasientjournalene til et bestemt helsepersonell eller til en bestemt virksomhet, skal de
avleveres til Helsedirektoratet eller det organ direktoratet bestemmer. Helsedirektoratet er
dataansvarlig for behandlingen av opplysningene etter at de er avlevert. 23
Journaler som avleveres oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger
antas å bli bruk for dem, og kan deretter tilintetgjøres etter samråd med Riksarkivaren eller
avleveres til offentlig arkivdepot. Materialet fra spesialisthelsetjenesten skal behandles som
bestemt i helsearkivforskriften. 24
Materialet fra spesialisthelsetjenesten er pasientjournalarkiv om avdøde pasienter. Se punkt
7.1 nedenfor.

5

LAGRING ETTER AT FORMÅLET ER OPPNÅDD
LAGRING ER NØDVENDIG FOR Å OPPFYLLE VIRKSOMHETENS ARKIVPLIKT
Virksomheten skal fortsette å lagre helse- og personopplysninger etter at formålet er
oppnådd dersom opplysningene er underlagt arkivplikt. 25 Alle offentlige organer er underlagt
arkivlova med forskrifter 26, og dermed underlagt arkivplikt. 27 Regionale helseforetak og
helseforetak regnes som offentlige organer etter arkivlova, og er dermed også underlagt
arkivplikt. 28
Helse- og personopplysninger fra helse- og omsorgstjenesten skal som regel ikke arkiveres
før etter at pasienten er død. På dette tidspunktet gjelder ikke personvernforordningens
bestemmelser om behandling av personopplysninger da personvernforordningen ikke
omfatter døde personer. 29 Særlovgivningen for helse- og omsorgssektoren og
arkivlovgivningen har imidlertid bestemmelser som gjelder avdøde personer.
Både offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal bevare og avlevere
pasientjournalarkivene sine til Norsk Helsearkiv. 30 Pasientjournalarkivene skal avleveres til
Norsk Helsearkiv tidligst ti år etter pasientens død 31, alternativt 110 år etter pasientens
fødsel. 32
Fra elektroniske pasientjournaler skal følgende avleveres: 33
-

Alle opplysninger som registreres i henhold til helsepersonelloven §§ 39 og 40
Pasientidentifikasjon og all informasjon som kan representeres som tekst, inkludert
koder, tall og målte verdier mv.

Pasientjournalforskriften § 17 første ledd
Pasientjournalforskriften § 17 annet ledd
25 Pasientjournalloven § 25 annet ledd, helsepersonelloven § 43 og arkivlova med forskrifter
26 Arkivlova § 5
27 Arkivlova § 6
28 Helseforetaksloven § 5 fjerde ledd
29 Personvernforordningens fortalepunkt 27
30 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a og helsearkivforskriften kapittel 2
31 Helsearkivforskriften § 17
32 Helsearkivforskriften § 19
33 Helsearkivforskriften § 11
23
24
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-

Dokumenter som arkivskaper har digitalisert, som en del av den løpende
journalføringen eller på et senere tidspunkt

Fra fysisk pasientarkiv skal følgende avleveres: 34
-

Legejournaler og epikriser
Korrespondanse som er lett tilgjengelig innenfor den enkelte journal
Dokumentasjon av vedtak om bruk av tvang

Alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal avlevere alle fysiske pasientjournaler for
pasienter som døde før 1. januar 1950 i sin helhet. 35 I tillegg finnes det egne bestemmelser
om avlevering av fysisk pasientarkiv for enkelte navngitte virksomheter 36 og fra virksomheter
som yter eller har ytet nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester 37.
Privatpraktiserende spesialister skal ikke avlevere pasientjournalarkivene sine til Norsk
Helsearkiv med mindre Riksarkivaren treffer vedtak om det. Privatpraktiserende spesialister
kan kassere 38 pasientjournalarkivene ti år etter pasientens død. 39
Visse tjenester i den kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenesten skal
bevare sine pasient- og journalopplysninger. Dette gjelder helsestasjonstjenester,
skolehelsetjenesten og tannhelsetjenesten, samt tjenester innen rusomsorg og psykososial
omsorg. 40 Arkivene skal avleveres til kommunalt depot. 41 Med pasient- og
journalopplysninger menes all individbasert dokumentasjon som skapes av kommunale og
fylkeskommunale tjenester som yter helsehjelp. 42 Kommunen og fylkeskommunen trenger
imidlertid ikke å bevare individbaserte opplysninger om vaksiner som er meldt til Nasjonalt
vaksinasjonsregister (Sysvak). 43
Andre tjenester i den kommunale eller fylkeskommune helse- og omsorgstjenesten kan
kassere sine pasient- og journalopplysninger minimum 20 år etter pasientens død, alternativt
120 år etter pasientens fødsel. 44
Riksarkivarens forskrift lister også opp andre sakstyper fra kommunens og fylkeskommunens
helse- og omsorgstjeneste som skal bevares. 45 Disse omtales ikke nærmere her.

LAGRING ER NØDVENDIG FOR Å OPPFYLLE EN ANNEN RETTSLIG PLIKT,
FOR Å UTFØRE EN OPPGAVE I ALLMENNHETENS INTERESSE ELLER FOR Å
UTØVE OFFENTLIG MYNDIGHET
Virksomheten skal fortsette å lagre helse- og personopplysninger dersom opplysningene er
omfattet av andre oppbevaringsplikter (enn arkivplikt) i lov eller forskrift, eller dersom lagring
Helsearkivforskriften § 10
Helsearkivforskriften § 9
36 Helsearkivforskriften § 7
37 Helsearkivforskriften § 8
38 Kassasjon innebærer å destruere arkivmateriale, jf. Ot.prp.nr.77 (1991-1992) s. 5.
39 Helsearkivforskriften § 12
40 Riksarkivarens forskrift § 7-29
41 Arkivforskriften § 18 (2)
42 Riksarkivarens forskrift § 7-29 nr. 1 bokstav b
43 Riksarkivarens forskrift § 7-29 nr. 2 bokstav h
44 Riksarkivarens forskrift § 7-29 nr. 1 bokstav b
45 Riksarkivarens forskrift § 7-29
34
35
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er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller for å utøve offentlig
myndighet. 46

LAGRING ER NØDVENDIG AV HENSYN TIL ALLMENNHETENS INTERESSE PÅ
OMRÅDET FOLKEHELSE
Virksomheten kan fortsette å lagre helse- og personopplysninger etter at formålet er
oppnådd dersom lagring er nødvendig av hensyn til allmennhetens interesse på området
folkehelse. 47 Unntaket gjelder for eksempel når behandlingen av personopplysninger er
nødvendig for å bekjempe en epidemi eller pandemi.

LAGRING ER NØDVENDIG FOR Å OPPNÅ NYE OG FORENLIGE FORMÅL
Virksomheten kan fortsette å lagre helse- og personopplysninger etter at formålet er
oppnådd dersom lagring er nødvendig for å oppnå nye formål som er forenlige med det
opprinnelige formålet 48
I vurderingen av forenlighet skal det blant annet tas hensyn til forbindelsen mellom
opprinnelige og nye formål, sammenhengen personopplysningene ble samlet inn i (herunder
relasjonen mellom virksomheten og den registrerte, og den registrertes forventninger),
personopplysningenes art, mulige konsekvenser av behandlingen og eventuelle garantier for
personvernet. 49 De nye formålene kan være forenlige med den opprinnelige behandlingen,
hvis de er en naturlig forlengelse av de opprinnelige formålene, og den nye behandlingen
ikke medfører større konsekvenser for den registrerte.
Arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning
eller statistiske formål skal ikke anses som uforenlig med de opprinnelige formålene. 50 Hva
som ligger i disse begrepene, er ikke tydelig definert i personvernforordningen. Behandling
av helse- og personopplysninger i helse- og omsorgssektoren er imidlertid ofte regulert av
annen lovgivning.

LAGRING ER NØDVENDIG FOR Å FASTSETTE, GJØRE GJELDENDE ELLER
FORSVARE RETTSKRAV
Virksomheten kan fortsette å lagre personopplysninger etter at formålet er oppnådd dersom
lagring er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 5152 Unntaket kan
for eksempel være relevant for virksomhetens behandling av personopplysninger om egne
ansatte dersom det oppstår en tvist som gjør det nødvendig å oppbevare opplysninger etter
at formålet er oppnådd for å oppklare tvisten.

Personvernforordningen artikkel 17 nr. 3 bokstav b
Personvernforordningen artikkel 17 nr. 3 bokstav c
48 Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav e
49 Personvernforordningen artikkel 6 (4) og Skullerud (2019) lovkommentarer til
personvernforordningen artikkel 6
50 Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav b
51 Personvernforordningen artikkel 17 nr. 3 bokstav e
52 Hva som skal regnes som et rettskrav er ikke definert i personvernforordningen. Begrepet er
imidlertid også brukt i tvisteloven § 1-3, og tvistelovens forarbeider defineres rettskrav som krav som
reguleres av rettsregler.
46
47
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6

SLETTING NÅR FORMÅLET ER OPPNÅDD
Dersom virksomheten ikke har grunnlag for å oppbevare helse- og personopplysninger etter
at formålet er oppnådd, så skal de slettes. 53
Slettingen skal gjøres på en forsvarlig måte. 54 Det skal brukes en metode som gjør at det
ikke er mulig å rekonstruere opplysningene. Det er ikke tilstrekkelig å begrense tilgangen til
opplysningene ved hjelp av tilgangsstyring. For å oppfylle sletteplikten må virksomheten
slette alle kopier av opplysningene, i utgangspunktet også filer og data i sikkerhetskopier.
Det anbefales 55 å velge et produkt for sletting (også omtalt som sletteverktøy) som er
sertifisert 56 i henhold til standarden ISO/IEC 15408 Common Criteria for IT Security
Evaluation, herunder evaluert av et uavhengig akkreditert laboratorium. Det vil gi en høyere
grad av tillit til at sletteverktøyet fungerer etter hensikten. Se også lister over flere kategorier
evaluerte og sertifiserte produkter for sletting og makulering av lagringsmedier i NATOs
Information Assurance Product Catalogue (NIAPC) 57.
Sletting av bare utvalgte filer og data i sikkerhetskopier byr på særlige utfordringer, men er
mulig. Det forutsetter en løsning for sikkerhetskopiering som kan skaleres, slik at det i
nødvendig grad skilles mellom sikkerhetskopiering av ulike typer av filer og data.
For å redusere risikoen knyttet til personvernet ved oppbevaring av helse- og
personopplysninger i filer fra sikkerhetskopier, bør virksomheten sørge for at
sikkerhetskopiene overskrives regelmessig. Virksomheten bør likevel sørge for at
overskriving ikke forhindrer virksomheten fra å oppnå formålet med sikkerhetskopiene.
Å gjennomføre sletting av helse- og personopplysninger kan være en utfordring for mange
virksomheter, særlig dersom virksomheten ikke har systemer med funksjonalitet for sletting.
Virksomheter som ikke kan gjennomføre sletting bør iverksette andre tiltak for å ivareta
personvernet. Tiltak kan for eksempel være skjuling, merking og begrensning av tilgang til
opplysninger som skulle vært slettet. Det er viktig å være oppmerksom på at selv om slike
tiltak vil kunne ha en risikodempende effekt på personvernet, vil det ikke vil være tilstrekkelig
for å oppfylle en sletteplikt. For å kunne etterleve kravene om sletting bør virksomheten
derfor undersøke om systemene har funksjonalitet for sletting allerede ved anskaffelse eller
utvikling av systemer. 58

Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav e og artikkel 17, og pasientjournalloven § 25
I Normen 6.0 er det et krav i pkt. 5.3.3 om at lagringsmedier som tas ut av bruk skal slettes
forsvarlig. Tilsvarende forsvarlighetskrav kan legges til grunn for sletting av filer og data, også der
lagringsmediet ikke tas ut av bruk etterpå.
55 NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0, tiltak 2.1.3.
56 Liste over evaluerte og sertifiserte verktøy for sletting finnes under kategorien «Data protection»
her: https://www.commoncriteriaportal.org/products/
57 Se https://www.ia.nato.int/NIAPC
58 Dette er også fastsatt i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0, tiltak 2.1.10 bokstav j.
53
54
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7

ANONYMISERING NÅR FORMÅLET ER OPPNÅDD
Virksomheten kan anonymisere personopplysninger for å unngå å måtte slette
opplysningene etter at formålet er oppnådd. Dette gjelder imidlertid ikke i behandlingsrettet
helseregister. I behandlingsrettet helseregister skal helse- og personopplysninger slettes. 59
Personopplysninger anses som anonymiserte når de håndteres eller bearbeides slik at de
ikke lenger kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. 60
Virksomheten må være oppmerksom på at anonymisering i seg selv er en behandling av
personopplysninger som forutsetter at personvernforordningens krav er oppfylt.
Virksomheten står derfor ikke helt fritt til å anonymisere helse- og personopplysninger når de
ønsker det.

59
60

Ordlyden «slettes» i pasientjournalloven § 25
Personvernforordningen fortalepunkt 26
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Faktaark 56 – Formål og behandlingsgrunnlag
Dette faktaarket er et støttedokument under Norm for informasjonssikkerhet og personvern i
helse- og omsorgssektoren (Normen) som forvaltes av Styringsgruppen for Normen etter
Normens forvaltningsmodell. Se mer på www.normen.no
Tema for faktaarket

Dette faktaarket omhandler kravene til formål,
behandlingsgrunnlag ved behandling av personopplysninger,
samt de særlige kravene til grunnlag for behandling av
helseopplysninger. I tillegg gis det eksempler på
behandlingsgrunnlag som ofte brukes i helse- og
omsorgssektoren.

Målgruppe

Målgruppen for faktaarket er virksomheter som behandler helseog personopplysninger. Faktaarket er særlig relevant for den som
planlegger, er ansvarlig for eller har fått delegert til seg det
daglige arbeidet med en behandling av personopplysninger.

Krav i Normen 6.0

Faktaarket gjelder for følgende kapitler i Normen 6.0:
-

Kapittel 4.1 Behandlingsgrunnlag

Relevante lov- og
Følgende lov- og forskriftsbestemmelser er spesielt relevante for
forskriftsbestemmelser, faktaarket:
standarder og andre
- Personvernforordningen artikkel 5, 6, 7 og 9
rammeverk
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Om faktaarket
Helse- og personopplysninger kan bare behandles når det finnes et lovlig grunnlag for å
behandle dem. I personvernforordningen kalles dette behandlingsgrunnlag. Det finnes seks
ulike behandlingsgrunnlag som virksomheten kan velge mellom. Behandlingsgrunnlagene er
-

samtykke
nødvendig for å oppfylle en avtale
nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse
nødvendig for å verne om vitale interesser
nødvendig for å utøve en oppgave i allmenhetens interesse eller utøve offentlig
myndighet
nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse.

Dette faktaarket gir en beskrivelse av de ulike behandlingsgrunnlagene og når de kan
benyttes. Videre gir faktaarket en beskrivelse av hvilke særlige krav som gjelder ved
behandling av helseopplysninger.
For å kunne bruke enkelte av behandlingsgrunnlagene i personvernforordningen for en
behandling av helse- og personopplysninger, må det finnes norsk lovgivning som regulerer
behandlingen. Dette kalles supplerende rettsgrunnlag. Faktaarket gir også en beskrivelse av
hva som kreves av et supplerende rettsgrunnlag.
Til slutt gir faktaarket et eksempel som viser vanlige behandlingsaktiviteter i helse- og
omsorgssektoren, med behandlingsgrunnlag som kan være aktuelle for noen virksomheter.
Avgrensning
Faktaarket gir ikke en fullstendig oversikt over når de særlige kravene som stilles til behandling
av særlige kategorier av personopplysninger, er oppfylt. Det gir heller ikke en fullstendig
oversikt over alle supplerende rettslige grunnlag som kan være aktuelle for virksomheter i
helse- og omsorgssektoren.
Kompletterende veiledningsmateriell
Kravene til behandlingsgrunnlag og fastsettelse av formål er også beskrevet i Normens
faktaark Personvernprinsippene. Dette faktaarket beskriver sammenhengen mellom
personvernprinsippene og når virksomheter må vurdere om prinsippene er oppfylt.
Oversikt over innholdet i faktaarket
1. Formål
2. Kravet til nødvendighet ved bruk av enkelte behandlingsgrunnlag
3. Alminnelig behandlingsgrunnlag
4. Særlige krav ved behandling av helseopplysninger
5. Supplerende rettsgrunnlag
6. Eksempel på vurdering av behandlingsgrunnlag i helse- og omsorgssektoren
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1. Formål
Dataansvarlig må sikre at formål er definert og at dataansvarlig har behandlingsgrunnlag før
personopplysninger behandles på en ny måte. Virksomheten skal alltid definere ett eller flere
formål med behandlingen av helse- og personopplysninger. Formålene skal være spesifikke,
uttrykkelig angitte og legitime. 1 Når formålet/formålene er definert, må virksomheten sikre at
den oppfyller kravene til ett behandlingsgrunnlag for hvert formål som er definert.
Hvis helse- og personopplysningene skal brukes til andre formål enn de som virksomheten
definerte før innsamlingen, så må denne behandlingen i utgangspunktet ha et eget
behandlingsgrunnlag. Dette gjelder imidlertid ikke dersom de nye formålene er forenlig med
de opprinnelige formålene. Kravet til forenlighet og hva en vurdering knyttet til forenlighet bør
inneholde, er nærmere beskrevet i Normens faktaark Personvernprinsippene.

2. Kravet til nødvendighet ved bruk av
enkelte behandlingsgrunnlag
Behandlingsgrunnlagene er definert i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a til f. I
de samme bestemmelsene beskrives kravene til når de forskjellige behandlingsgrunnlagene
kan brukes.
Det er alltid slik at virksomheten ikke skal samle inn flere opplysninger enn det som er
nødvendig for å ivareta formålet med behandlingen av personopplysninger. 2
Nødvendighetskravene innebærer at virksomheten må vurdere om den kan ivareta formålet
med behandlingen av personopplysninger på en mindre inngripende måte, for eksempel ved
å samle inn færre eller ingen personopplysninger. Dette nødvendighetskravet kommer også
til uttrykk i kravene til noen av behandlingsgrunnlagene. Nødvendighetskravene er formulert
ulikt, men de er alle knyttet til nødvendighet for å ivareta formålet med behandlingen av
personopplysningene.
Hvilke personopplysninger det er nødvendig å behandle må vurderes konkret for hvert enkelt
tilfelle. Der formålet med en behandling av personopplysninger er å oppfylle plikten til å gi
forsvarlig helsehjelp, vil det være en medisinskfaglig vurdering som styrer hvilke
personopplysninger det er nødvendig å behandle. Dette illustreres i en sak fra
Personvernnemda, 3 hvor en fastlege hadde skrevet at en pasient tilhørte Romanifolket i et
henvisningbrev til et distriktspsykiatrisk senter. Overlegen på det aktuelle distriktspsykiatriske
senteret hadde også sendt en epikrise tilbake til fastlegen hvor det også sto at pasienten
tilhørte Romanifolket. Pasienten mente at hverken fastlegen eller det distriktspsykiatriske
senteret hadde grunnlag for å behandle denne personopplysningen. Det distriktspsykiatrisk
senteret mente imidlertid at opplysningen var relevant for helsehjelpen på lik linje med annen
bakgrunnsinformasjon som ble gitt i henvisningsbrevet. Både Datatilsynet og

Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav c
Se dataminimeringsprinsippet i personvernforordninden artikkel 5 nr. 1 bokstav c
3 PVN-2021-08
1
2
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Personvernnemda uttalte at de er varsomme med å overprøve medisinskfaglige vurderinger
av hvilke helseopplysninger som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp.

3. Alminnelig behandlingsgrunnlag
3.1 Valg av behandlingsgrunnlag

I personvernforordningen artikkel 6 er det listet opp seks ulike behandlingsgrunnlag som
virksomheten kan bruke. Virksomheten kan kun velge ett av behandlingsgrunnlagene for
hvert formål for behandlingen av personopplysninger, selv om flere av dem kan passe. 4 Valg
av behandlingsgrunnlag skal dokumenteres. Denne dokumentasjonen kan gjøres i
protokollen over behandlingsaktiviteter som virksomheten er pålagt å ha. 5
I dette kapittelet gis en beskrivelse av de ulike behandlingsgrunnlagene og kravene som må
være oppfylt for når virksomheter bruker dem. I kapittel 4 beskrives tilleggskravene som
gjelder når behandlingen av personopplysninger gjelder helseopplysninger og andre
opplysninger som er gitt et ekstra vern.

3.2 Samtykke

Virksomheten kan behandle helse- og personopplysninger dersom den registrerte har
samtykket til behandlingen. 6 Det er viktig å være oppmerksom på at et samtykke etter
personvernforordningen er noe annet enn et samtykke til å motta helsehjelp etter
særlovgivningen for helse- og omsorgssektoren. Et samtykke til å motta helsehjelp vil
vanligvis ikke være et samtykke til også å behandle helse- og personopplysninger i
forbindelse med helsehjelpen. 7
Behandling av helse- og personopplysninger i forbindelse med at det gis helsehjelp vil som
regel være en plikt som er fastsatt i særlovgivningen for helse- og omsorgssektoren. Det
aktuelle behandlingsgrunnlaget vil derfor være rettslig forpliktelse som er beskrevet i punkt.
3.4.
Dersom virksomheten skal behandle helse- og personopplysninger uten at det er regulert i
lovgivning, kan samtykke være et relevant behandlingsgrunnlag. Samtykke kan særlig være
relevant som behandlingsgrunnlag dersom virksomheten ønsker å benytte helse- og
personopplysninger til forskningsformål. Les også mer om samtykke i forskning i Normens
Veileder om informasjonsssikkerher og personvern i forskningsprosjekter.
For å kunne bruke samtykke som behandlingsgrunnlag, må virksomheten sørge for at
samtykket er gyldig. For at et samtykke skal være gyldig må det være: 8
-

Frivillig: Samtykket må være gitt uten at det ligger noe press på den registrerte eller
uten at det oppstår negative konsekvenser hvis den registrerte ikke samtykker.

Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag punkt 1
Normen 6.0 kap. 4.1
6 Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a
7 Engelschiøn og Vigerust (2019) lovkommentar til pasientjournalloven § 6
8 Personvernforordningen artikkel 4 nr. 11 og 7
4
5
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-

Spesifikt: Formålet må være klart og tydelig formulert slik at den registrerte forstår
hva hun samtykker til. Ett samtykke kan ikke dekke flere formål.

-

Informert: Virksomheten har en plikt til å informere den registrerte om behandlingen
når den ber om samtykke. Virksomheten må informere om hva det samtykkes til,
hvilke opplysninger som skal behandles og hva som er formålet med behandlingen. 9
Virksomheten må i tillegg informere om at registrerte kan trekke tilbake samtykket sitt.
Dette er en egen informasjonsplikt som ikke må forveksles med den registrertes
generelle rett til informasjon.

-

Utvetydig gjennom en aktiv handling: Den registrerte må utføre en handling for at
et samtykke skal være gyldig. Det må ikke være tvil om at den registrerte har
samtykket.

-

Dokumentert: Virksomheten må kunne dokumentere at samtykke har blitt gitt og at
dette ble gitt på en gyldig måte. 10

-

Mulig å trekke tilbake: For at samtykke skal være gyldig, må den registrerte ha
mulighet til å trekke tilbake samtykket sitt uten negative konsekvenser.
Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av virksomhetens behandling
av opplysningene før det trekkes tilbake. 11 Hvis den registrerte trekker tilbake
samtykket sitt, så skal personopplysningene i utgangspunktet slettes. Dette gjelder
imidlertid ikke hvis det finnes andre rettslige grunnlag for behandlingen. 12

3.3 Avtale

Virksomheten kan behandle personopplysninger hvis det er nødvendig for å oppfylle en
avtale med den registrerte. 13 Dette behandlingsgrunnlaget kan også brukes når det er
nødvendig å behandle personopplysninger før en avtale kan inngås. Dette gjelder så lenge
det er den registrerte som har bedt om at aktivitetene skal utføres. Dette
behandlingsgrunnlaget kan for eksempel være aktuelt ved behandling av personopplysninger
som samles inn i forbindelse med et arbeidsforhold.

3.4 Rettslig forpliktelse

Behandling av personopplysninger er tillatt hvis behandlingen er nødvendig for å oppfylle en
rettslig plikt som dataansvarlig er underlagt. 14 For å kunne bruke dette
behandlingsgrunnlaget må det i tillegg finnes et supplerende rettsgrunnlag i norsk rett som
pålegger dataansvarlig å behandle personopplysningene. 15
Når virksomheten behandler helseopplysninger i forbindelse med helsehjelp, er det plikten til
å gi forsvarlig helsehjelp i helsepersonelloven § 4, helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1
og/eller spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 som er supplerende rettsgrunnlag. 16 Når
helsepersonellet oppfyller dokumentasjonsplikten, er det helsepersonelloven §§ 39 og 40
og/eller pasientjournalloven § 8 jf. pasientjournalforskriften §§ 4 til 8 og 25 som er

Skullerud (2021) lovkommentar til personvernforordningen artikkel 6
Personvernforordningen artikkel 7 nr. 1
11 Personvernforordningen artikkel 7 nr. 4
12 Personvernforordningen artikkel 17 nr. 1 bokstav b
13 Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b
14 Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c
15 Personvernforordningen artikkel 6 nr. 3
16 Se PVN-2021-08
9

10
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supplerende rettsgrunnlag. 17 Det er viktig at virksomheten ikke bruker samtykke som
behandlingsgrunnlag for denne behandlingen av personopplysninger. 18 Dette kan i så fall gi
den registrerte et misvisende inntrykk av hvilke rettigheter som gjelder. Når behandlingen er
basert på rettslig plikt, er det ikke mulig for virksomheten å slette personopplysningene hvis
den registrerte trekker tilbake et samtykke.

3.5 Vitale interesser

Virksomheten kan behandle personopplysninger hvis det er nødvendig for å beskytte den
registrertes eller andre personers vitale interesser. 19 Det skal imidlertid mye til for at dette
behandlingsgrunnlaget kan brukes. Det kan være aktuelt i tilfeller det er nødvendig å
behandle helse- og personopplysninger for å unngå fare for liv og helse, men det kan
normalt ikke brukes for å samle inn store mengder opplysninger. 20

3.6 Oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet

Personopplysninger kan behandles hvis det er nødvendig for å utføre en oppgave i
allmennhetens interesse, eller for å utøve offentlig myndighet. 21 I begge tilfellene kreves det
supplerende rettsgrunnlag som tillater behandlingen. Det supplerende rettsgrunnlaget
trenger ikke å inneholde en rettslig plikt. 22
Dette behandlingsgrunnlaget kan for eksempel være aktuelt der helse- og
personopplysninger behandles i forskriftsregulerte helseregistre som ikke er basert på
samtykke. I slike tilfeller kan behandlingen ha supplerende rettsgrunnlag i forskriften som
regulerer opprettelsen av helseregisteret. 23
Dette grunnlaget er også aktuelt for behandling av helse- og personopplysninger i
forbindelse med helserelaterte forskningsprosjekter som ikke er baseres på samtykke. I slike
tilfeller kan vedtak fattet på bakgrunn av hjemmel i helseforskningsloven gjelde som et
supplerende rettsgrunnlag. 24
Les også mer om supplerende rettsgrunnlag i forskning i Normens Veileder om
informasjonsssikkerher og personvern i forskningsprosjekter.

3.7 Berettiget interesse

Personopplysninger kan behandles hvis det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse
som veier tyngre enn hensynet til den registreres personvern. 25 For å kunne benytte dette
Når virksomheten behandler helseopplysninger, så må den også sikre at kravene i
personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 jf. nr.2 er oppfylt. Disse kravene er beskrevet i punkt 4.
18 Helselovgivningen kan likevel stille krav om at pasienten må samtykke til medisinsk behandling (og
ikke selve bruken av personopplysninger). Dette må ikke forveksles med samtykke etter
personvernforordningen. Dette er nærmere beskrevet i avsnittet om samtykke.
19 Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav d
20 Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag punkt 6
21 Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e
22 Personvernforordningen artikkel 6 nr. 3
23 Se for eksempel forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret
24 Når virksomheten behandler helseopplysninger, så må den også sikre at kravene i
personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 jf. nr.2 er oppfylt. Disse kravene er beskrevet i punkt 4.
25 Personvernforordningen arrtikkel 6 nr. 1 bokstav f
17
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grunnlaget må det derfor gjennomføres en avveining av den aktuelle interessen og den
registrertes interesser. Det må tas hensyn til ivaretakelse av den registrertes rettigheter og
friheter. 26 Avveiningen skal dokumenteres.
Dette behandlingsgrunnlaget er sjeldent aktuelt for virksomheter som behandler
helseopplysninger.

4. Særlige krav ved behandling av
helseopplysninger
4.1 Tilleggskrav til behandlingsgrunnlaget

Ved behandling av særlige kategorier av personopplysninger må virksomheten oppfylle noen
tilleggskrav. Eksempler på særlige kategorier av personopplysninger er helseopplysninger,
samt opplysninger om etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religiøst og filosofisk ståsted,
seksuelle forhold og seksuell orientering. I tillegg regnes biometriske og genetiske
opplysninger som særlige kategorier av personopplysninger når formålet er å entydig
identifisere personer. I disse tilfellene er det ikke tilstrekkelig å oppfylle kravene til et
behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen artikkel 6. Virksomheten må også
oppfylle kravene til et eget grunnlag i personvernforordningen artikkel 9 nr. 2. Det stilles
tilleggskrav fordi opplysningene er av særlig sensitiv art. Slike opplysninger er derfor gitt et
sterkere vern.
I det følgende gis en beskrivelse av grunnlagene i personvernforordningen artikkel 9 nr. 2
som er mest aktuelle for virksomheter som behandler helseopplysninger.

4.2 Uttrykkelig samtykke

Virksomheten kan behandle helseopplysninger hvis den registrerte har gitt uttrykkelig
samtykke til behandlingen av opplysningene. 27

4.3 Vitale interesser
Virksomheten kan også behandle helseopplysninger hvis behandlingen er nødvendig for å
verne den registrertes eller en annen persons vitale interesser, og den registrerte ikke er i
stand til å gi samtykke. Det kan være aktuelt å bruke dette grunnlaget i situasjoner hvor det
er nødvendig å behandle personopplysninger av hensyn til fare for liv og helse, og det er
umulig å få samtykke fra den registrerte. Det er ikke nok at det er utfordrende å få samtykke.
Grunnlagets bruksområde er derfor snevert. 28

Se Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag for mer informasjon om hvilke momenter
virksomheten kan legge vekt på i nødvendighetsvurderingen og interessavveingingen
27 Personvernforordningen inneholder ingen definisjon av hva som menes med uttrykkelig samtykke
utover kravene i personvernforordningen artikkel 7, som også er beskrevet i faktaarkets punkt 3.1.
Artikkel 29-gruppen, har beskrevet flere eksempler på hva som kan regnes som uttrykkelig samtykke i
avsnitt 91 til 102 i denne veilederen.
28 Skullerud (2021) lovkommentar til personvernforordningen artikkel 9
26
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4.4 Viktige allmenne interesser

Virksomheten kan behandle helseopplysninger hvis det er nødvendig av hensyn til viktige
allmenne interesser. For å kunne bruke dette grunnlaget må behandlingen ha et supplerende
rettsgrunnlag i norsk rett som er beskrevet i kapittel 5. Det supplerende rettsgrunnlaget må
være forenlig med målene som søkes oppnådd. Rettsgrunnlaget må sikre den registrertes
personvern og egnede særlige tiltak for å verne den registrertes rettigheter og friheter. 29
Grunnlaget kan være spesielt aktuelt for behandling av helseopplysninger i forskriftsregulerte
helseregistre som etableres uten samtykke fra den registrerte. Behandlingen vil vanligvis
være hjemlet i forskriften som regulerer opprettelsen av helseregisteret. Helseregisterloven
og slike forskrifter stiller en rekke krav til behandlingen, som oppfyller
personvernlovgivingens krav til supplerende rettsgrunnlag. Det er for det første et krav om at
slike registre kun kan etableres hvis det er nødvendig for formålet. Videre er taushetsplikten
en av de viktigste garantiene for å ivareta den registrertes personvern. 30 Helseregisterloven
stiller i tillegg krav om blant annet logging, kryptering 31 og retten til å motsette seg
behandling. 32

4.5 Yte helsetjenester
Helseopplysninger kan behandles hvis det er nødvendig i forbindelse med:
• forebyggende medisin,
• medisinsk diagnostikk,
• ytelse av helse- eller sosialtjenester,
• sosialfaglig eller medisinsk behandling, eller
• forvaltning av helse- eller sosialtjenester og -systemer
Behandlingen av personopplysninger må ha hjemmel i lov, eller være basert på en avtale
med helsepersonell. 33 Det er i tillegg et krav om at personopplysningene behandles av noen
som er underlagt en lovpålagt taushetsplikt. 34
Grunnlaget er aktuelt for helseopplysninger som behandles i forbindelse med yting av
helsehjelp og oppfyllelse av helsepersonellets dokumentasjonsplikt.

4.6 Allmenne folkehelsehensyn
Virksomheten kan behandle helseopplysninger hvis det er nødvendig av allmenne
folkehelsehensyn. Behandlingen må ha supplerende rettsgrunnlag i norsk rett, som er
beskrevet i kapittel 5, hvor det er fastsatt tiltak for å verne den registrertes personvern.
Taushetsplikt er et sentralt tiltak. 35
Folkehelse skal forstås som alle faktorer knyttet til helse, nærmere bestemt:
• helsestatus (herunder sykelighet og funksjonshemning,
• faktorer som har innvirkning på denne helsestatusen,
Personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav g
Helseregisterloven § 17
31 Helseregisterloven § 21
32 Helseregisterloven § 10
33 Personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav h
34 Personvernforordningen artikkel 9 nr. 3
35 Personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav i
29
30
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• behov for helsetjenester,
• ressurser avsatt til helsetjenester,
• yting av og allmenn tilgang til helsetjenester,
• utgifter til og finansiering av helsetjenester, og
• samt dødsårsaker. 36
Behandling av helseopplysninger til styring, administrasjon
kvalitetsforbedring av helsetjenester kan for eksempel omfattes av dette unntaket. 37

4.7 Arkivformål, forskningsformål eller statistiske
formål
Helseopplysninger kan også behandles hvis det er nødvendig for arkivformål i allmennhetens
interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål.
Behandling må ha et supplerende rettsgrunnlag i norsk rett, som er beskrevet i kapittel 5.
Reglene må være forenlig med formålene som søkes oppnådd, sikre personvernet til den
registrerte og sikre egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes rettigheter og
friheter. 38
Grunnlaget kan være aktuelt for behandling av helseopplysninger i forbindelse med
helserelaterte forskningsprosjekter som ikke baseres på samtykke. Forskning som baseres
på helseforskningsloven vil oppfylle kravene i personvernlovgivingen. I tillegg vil en
godkjennelse fra en Regionale komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
utgjøre et egnet og særlig tiltak for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og
friheter i forbindelse med behandlingen. 39
Dette unntaket kan antagelig også benyttes ved innsamling og registrering av
helseopplysninger i forskriftsregulerte helseregistre. 40

5. Supplerende rettsgrunnlag
For å kunne bruke enkelte av behandlingsgrunnlagene i personvernforordningen artikkel 6,
kreves det et supplerende rettsgrunnlag. 41 Det samme gjelder bruk av enkelte særlige
grunnlag i personvernforordningen artikkel 9 nr. 2. 42
Supplerende rettsgrunnlag kreves ved bruk av behandlingsgrunnlagene:
•

nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, og

Personvernforordningen fortalepunkt 54
Engelschiøns kommentar til helseregisterloven § 6
38 Personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav j
39 Prop. 56 LS (2017-2018) pkt. 32.3.2
40 Engelschiøns kommentar til helseregisterloven § 6
41 Personvernforordningen artikkel 6 nr. 3
42 Se for eksempel grunnlaget «viktige allmenne interesser», «yte helsetjenester», «allmenne
folkehensyn» og «arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller
historisk forskning eller for statistiske formål»
36
37
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•

nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller for å utøve offentlig
myndighet.

Krav om supplerende rettsgrunnlag betyr at virksomheten ikke kan basere seg på
personvernforordningens behandlingsgrunnlag alene. Det må i tillegg finnes norsk lovgivning
som regulerer behandlingen av personopplysninger og som virksomheten er omfattet av. Det
supplerende rettsgrunnlaget må være fastsatt i lov eller forskrift. Det er også antatt at vedtak
som er fattet med hjemmel i lov eller forskrift kan være tilstrekkelig som et supplerende
rettsgrunnlag. 43
Det supplerende rettsgrunnlaget må gjøre det nødvendig å behandle personopplysninger.
Det behøver imidlertid ikke eksplisitt stå at virksomheten skal behandle personopplysninger,
for at det skal kunne være et supplerende rettsgrunnlag. 44
Virksomheten må ikke kunne påvise en egen bestemmelse for hver enkelt behandling. En
lov kan for eksempel være tilstrekkelig som supplerende rettsgrunnlag for flere
behandlingsaktiviteter. 45
Formålet med behandlingen skal være fastsatt i det supplerende rettsgrunnlaget. 46 Det betyr
at regelverket som behandlingen er hjemlet i, må si noe om hvorfor virksomheten kan eller
skal behandle personopplysningene. Ofte vil lover ha en formålsbestemmelse som vil være
relevant. Et eksempel er helsepersonelloven § 1 hvor det står at formålet med loven er «å
bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til
helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten».
Det finnes flere lover og forskrifter med særregler om behandling av helseopplysninger som
gir virksomheter i helse- og omsorgssektoren supplerende rettsgrunnlag ved ytelse av
helsehjelp. Se kapittel 6 for et eksempel på dette.

6. Eksempel på vurdering av
behandlingsgrunnlag i helse- og
omsorgssektoren
Klinikken Normfjell Øre Nese Hals gjennomfører en kartlegging av hvordan virksomheten
behandler personopplysninger. I den forbindelse vurderer virksomheten om behandlingen av
helse- og personopplysninger er lovlig etter personvernforordningen artikkel 6 og 9. Klinikken
har utarbeidet en oversikt som senere skal føres inn i virksomhetens protokoll over
behandlingsaktiviteter. I oversikten står blant annet:
Behandlingsaktivitet

Behandlingsgrunnlag i artikkel 6
nr. 1

Grunnlag i artikkel 9
nr. 2

Supplerende
rettsgrunnlag

Skullerud (2021) lovkommentar til personvernforordningen artikkel 6
Skullerud (2021) lovkommentar til personvernforordningen artikkel 6 og PVN-2020-13
45 Personvernforordningen fortalepunkt 45
46 Personvernforordningen artikkel 6 nr. 3
43
44
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Registrering av nye
pasienter som skal
motta helsehjelp

Personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1 bokstav c

Personvernforordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav h

Helsepersonelloven § 4
og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

Yting av helsehjelp
(vurderinger, medisinsk
behandling mv.)

Personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1 bokstav c

Personvernforordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav h

Helsepersonelloven § 4
og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

Føring av pasientjournal
(i EPJ)

Personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1 bokstav c

Personvernforordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav h

Helsepersonelloven §§ 39
og 40 og
pasientjournalloven § 8 jf.
pasientjournalforskriften
§§ 4 til 8 og 25

Mottak av henvisninger

Personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1 bokstav c

Personvernforordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav h

Helsepersonelloven § 4
og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

Oversending av
epikriser til pasienters
fastlege

Personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1 bokstav c

Personvernforordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav h

Helsepersonelloven § 4,
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og
pasientjournalloven § 19
første ledd

Oversending av prøver
til laboratorium og
mottak av prøvesvar

Personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1 bokstav c

Personvernforordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav h

Helsepersonelloven § 4
og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

Gjennomføring av
betaling for
helsetjenester

Personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1 bokstav b

Personvernforordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav i

Pasientjournalloven § 6
andre ledd

Utarbeidelse og lagring
av oversikt over
autorisasjoner i EPJsystem

Personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1 bokstav c

Ikke aktuelt

Pasientjournalforskriften
13

Logging i EPJ-system
og kontroll av logger

Personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1 bokstav c

Ikke aktuelt

Pasientjournalloven § 22
og
pasientjournalforskriften §
14
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Veileder for tilgang til helse- og personopplysninger

Denne veilederen er et støttedokument under Norm for informasjonssikkerhet og personvern
i helse- og omsorgssektoren (Normen). Normen forvaltes av Styringsgruppen for Normen, etter
Normens forvaltningsmodell.
Normen skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern i den enkelte
virksomhet og i sektoren generelt. Innbyggere og ansatte skal være trygge på at opplysninger
om dem behandles på en sikker måte i helse- og omsorgssektoren. Normen skal bidra til at
virksomheter i helse- og omsorgssektoren kan ha gjensidig tillit til hverandre, ved å etablere
mekanismer og regler som sørger for at behandling av helse- og personopplysninger
gjennomføres på et forsvarlig sikkerhetsnivå.
Alt om Normen, Normens krav og veiledningsmateriell finnes på www.normen.no.
En til enhver tid oppdatert versjon av veilederen finnes på www.normen.no. Dersom du har
spørsmål knyttet til veilederen kan du sende spørsmål og kommentarer til:
sikkerhetsnormen@ehelse.no
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp er ansvarlige for å gi forsvarlig helsehjelp.
Virksomheter og helsepersonell må også sikre at behandling av helse- og personopplysninger
som utføres i den forbindelse skjer på en måte som ivaretar taushetsplikten og sikrer
pasientenes personvern. Ved ytelse av helsehjelp vil det ofte være relevant for helsepersonell
å ha tilgang til opplysninger i pasientens journal. Virksomheter som yter helsehjelp, er ansvarlig
for å sørge for at relevante og nødvendige helseopplysninger om pasienten er tilgjengelig for
helsepersonell og annet samarbeidende personell når de trenger det for å yte helsehjelp til
pasienten.
Det er reglene om taushetsplikt i helsepersonelloven som regulerer hvilke opplysninger som
kan gjøres tilgjengelig og når opplysningene skal gjøres tilgjengelig. Virksomheten må
tilgjengeliggjøre opplysningene på en måte som ivaretar kravene til informasjonssikkerhet.
Tilgangsstyring er ett av flere virkemidler for å ivareta kravene til informasjonssikkerhet.
Tilgangsstyringen skal gi personell tilgang til nødvendige helseopplysninger ut fra tjenstlig
behov og samtidig hindre uautorisert bruk og uberettiget innsyn i opplysninger.

1.2 Tema for veilederen
Denne veilederen skal gi veiledning til og bidra til etterlevelse av kravene Normen stiller til
etablering av tilfredsstillende tilgangsstyring innad i virksomheten og mellom virksomheter.
Veilederen gjelder tilgangsstyring i behandlingsrettede helseregistre for å yte, administrere
eller kvalitetssikre helsehjelp til den enkelte pasient. Veilederen omtaler hovedsakelig temaene
autorisering, autentisering og kontroll av tilgang til helse- og personopplysninger, men gir også
en overordnet innføring i generelle prinsipper for tilgangsstyring.
Veilederen er tiltenkt å gi målgruppene hjelp til blant annet å
•

få oversikt over generelle prinsipper for tilgangsstyring

•

forstå prinsipper for autorisering, autentisering og kontroll av tilganger

•

få en forståelse for tilgangsstyring i virksomheter og på tvers av virksomheter i helseog omsorgssektoren
beslutte tilstrekkelige tiltak for tilgangsstyring ved behandlingen av helse- og
personopplysninger.

•

Veilederen bør ses i sammenheng med Normens vedlegg «Oversikt over Normens krav» 1 som
blant annet utdyper tekniske sikkerhetskrav for systemer som er relevant for å blant annet få
på plass en helhetlig tilgangsstyring.

1.3 Målgruppe
Målgruppen for veilederen er virksomheter som omfattes av Normen og som skal sikre
etterlevelse av Normens krav til tilgangsstyring. Veilederen vil være særlig relevant for
1

Normen 6.0 – Oversikt over Normens krav
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systemforvalter og personell som jobber praktisk med tilgangsstyring i virksomheten, men
også andre roller som for eksempel dataansvarlig, informasjonssikkerhetsleder og
sikkerhetsleder.
Veilederen kan også være nyttig for samarbeidspartnere til helse- og omsorgssektoren, som
på grunn av sin leveranse er omfattet av Normen 6.0 gjennom avtale med virksomheten eller
Norsk Helsenett SF. Eksempler på slike samarbeidspartnere er databehandlere og
systemleverandører av elektronisk pasientjournal (EPJ) og fagsystemer.

1.4 Krav i Normen
Kapittel 5.2 i Normen 6.0 omtaler tilgangsstyring og er delt opp i tre hovedtemaer:
•

5.2.1. Autorisering

•

5.2.2. Autentisering

•

5.2.3. Kontroll av tilgang.

Ovennevnte hovedtemaer vil være de mest sentrale temaene i denne veilederen. Det er
imidlertid også andre krav i Normen 6.0 til virksomhetens arbeid med tilgangsstyring, herunder
følgende temaer:
•
•
•
•

3. Risikostyring (med tilknyttede underkapitler)
4.2.5 Tilgjengeliggjøring og utlevering av opplysninger i behandlingsrettet helseregister
5.1.2. Opplæring og kompetanse
5.1.3. Opphør av arbeidsforhold.

1.5 Relevante lov- og forskriftsbestemmelser,

standarder og andre rammeverk

1.5.1 Generelle krav til håndtering av helse- og
personopplysninger
I pasientjournalloven § 22 er det krav om at dataansvarlig og databehandler må gjennomføre
tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et egnet sikkerhetsnivå med hensyn til risikoen
for de registrertes rettigheter og friheter. For å oppnå et egnet sikkerhetsnivå fastsetter
bestemmelsen at den dataansvarlige og databehandleren blant annet må sørge for
tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll på områdene som loven regulerer. I tillegg er
det i pasientjournalloven § 23 fastsatt at dataansvarlig må etablere tekniske og organisatoriske
tiltak for å sikre og påvise sin egen etterlevelse av personvernforordningen. Videre fremgår det
av bestemmelsen at tiltakene skal dokumenteres.
Pasientjournalloven §§ 22 og 23 bygger på, og henviser til, personvernforordningen artikkel
24 og 32. I motsetning til pasientjournalloven stilles det ikke i personvernforordningen et
eksplisitt krav om tilgangsstyring. Tilgangsstyring benyttes imidlertid ofte som et tiltak for å
ivareta
personopplysningenes
konfidensialitet
og tilgjengelighet.
Velfungerende
tilgangsstyring vil blant annet redusere risikoen for ulovlig og uautorisert behandling av
personopplysningene.
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1.5.2 Krav til tilgjengelighet
Med «tilgjengelighet» menes i Normen at helse- og personopplysninger som skal behandles,
er tilgjengelig til den tid og på det sted det er behov for opplysningene. 2 Kravet til tilgjengelighet
kommer til uttrykk i særlovgivningen for helse- og omsorgssektoren, som har bestemmelser
om når pasienters helse- og personopplysninger skal gjøres tilgjengelig for helsepersonell og
andre. For behandlingsrettet helseregister er det fastsatt i pasientjournalloven § 19 at
dataansvarlig må sørge for at pasienters helseopplysninger er tilgjengelige for helsepersonell
og annet samarbeidende personell når det er nødvendig for å yte, administrere eller
kvalitetssikre helsehjelp. Tilgjengeliggjøringen av opplysninger om pasienter må skje innenfor
rammene av taushetsplikten. Taushetsplikten er nærmere beskrevet i punktet om
konfidensialitet.
Kravet om tilgjengeliggjøring etter pasientjournalloven § 19 er i stor grad den samme som etter
helsepersonelloven § 45 og helsepersonelloven § 26 tredje ledd.
Ifølge helsepersonelloven § 45 skal helseopplysninger tilgjengeliggjøres for helsepersonell i
den grad dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på en forsvarlig måte.
Denne plikten gjelder tilgjengeliggjøring både internt i virksomheter og på tvers av
virksomheter. Plikten etter helsepersonelloven § 45 gjelder imidlertid ikke dersom pasienten
har motsatt seg slik tilgjengeliggjøring.
I helsepersonelloven § 26 tredje ledd er det krav om at den som yter helsehjelp, skal gi
pasientens personnummer, opplysninger om diagnose, eventuelle hjelpebehov,
tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato, samt relevante administrative data, til
virksomhetens pasientadministrasjon.
Det er i pasientjournalloven § 19 og helsepersonelloven §§ 45 og 26 tredje ledd krav om å
tilgjengeliggjøre helseopplysninger for annet helsepersonell. Det finnes også flere
bestemmelser som gir mulighet for å tilgjengeliggjøre helseopplysninger på visse vilkår. Disse
bestemmelsene er nærmere omtalt under punkt 1.5.3 om konfidensialitet.

1.5.3 Krav til konfidensialitet
Med «konfidensialitet» menes i Normen at helse- og personopplysninger må være sikret mot
at uvedkommende får kjennskap til opplysningene. 3 Dette gjelder både uvedkomne internt i
virksomheten og uvedkommende utenfor virksomheten. Kravet til konfidensialitet bør ses i
sammenheng med taushetsplikten. Med taushetsplikt menes i Normen lovpålagt eller avtalt
plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til helse- og personopplysninger, jf.
helsepersonelloven § 21, helseregisterloven § 17, pasientjournalloven § 15, helse- og
omsorgstjenesteloven § 12-1, spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 og forvaltningsloven §§ 13 til
13e, samt annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten. Taushetsplikt
innbefatter både en passiv plikt til å tie og en plikt til aktivt å hindre uvedkommende i å få
kunnskap om taushetsbelagte opplysninger. 4

Normen 6.0 vedlegg 6.2 Definisjoner
Normen 6.0 vedlegg 6.2 Definisjoner
4 Normen 6.0 vedlegg 6.2 Definisjoner
2
3
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Helsepersonell og annet personell har taushetsplikt om det de får kjennskap til om pasientene
under utøvelsen av sitt yrke. 5 Plikten gjelder for alle som får tilgang eller kjennskap til
helseopplysninger, uavhengig av hvilken rolle vedkommende har overfor pasienten og for
hvilket formål opplysningene behandles. Både opplysninger om helseforhold og andre
personlige forhold er omfattet. Visse deler av sektoren er også underlagt taushetsplikt etter
forvaltningsloven. 6 Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal organiseres slik at
helsepersonell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, jf. helsepersonelloven § 16.
Denne plikten kommer også til uttrykk i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
Taushetsplikten er ikke absolutt. Unntak fra taushetsplikt må imidlertid følge av lov. Det er flere
unntaksregler som tillater eller pålegger helsepersonell eller virksomheter som gir helsehjelp
å gi tilgang til helseopplysninger. Reglene som pålegger helsepersonell eller virksomheter å
gi tilgang, er omtalt under punkt 1.5.2 om tilgjengelighet. Det finnes imidlertid også regler som
tillater tilgjengeliggjøring på visse vilkår. Slike regler finnes blant annet i helsepersonelloven
§§ 25, 26 og 29 c.
Etter helsepersonelloven § 25 kan relevante og nødvendige opplysninger om en pasient
gjøres tilgjengelig for personell som samarbeider om å yte helsehjelp til pasienten. Dette
gjelder så lenge pasienten ikke har motsatt seg tilgjengeliggjøringen, og tilgjengeliggjøringen
er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp.
I helsepersonelloven § 26 første er det fastsatt at helseopplysninger kan deles med
virksomhetens ledelse, dersom dette er nødvendig for å gi helsehjelp eller for internkontroll og
kvalitetssikring. I bestemmelsens andre ledd fremgår det videre at slike opplysninger også kan
deles med ledelsen i samarbeidene virksomhet, dersom det drives samarbeid om
behandlingsrettede helseregistre etter pasientjournalloven § 9.
Det er på visse vilkår tillatt at opplysninger om pasienten gjøres tilgjengelig for helsepersonell
som tidligere har gitt pasienten helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 29 c. Tilgjengeliggjøringen
kan skje dersom opplysningene er nødvendige for kvalitetssikring av helsehjelpen eller for
helsepersonellets læring.

1.5.4 Krav til integritet
Med «integritet» menes i Normen at helse- og personopplysninger må være sikret mot
utilsiktet eller uautorisert endring eller sletting. 7 Kravet til integritet bør ses i sammenheng med
kravet til tilgangsstyring, som blant annet skal hindre at uautoriserte personer gjør endringer i
helse- og personopplysninger. 8
I særlovgivningen for helse- og omsorgssektoren kommer kravet til tilgangsstyring til uttrykk i
Se blant annet helsepersonelloven § 21, pasientjournalloven § 15, helseregisterloven § 17 og
helseforskningsloven § 7
6 Jf. spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1, som bygger på den generelle
taushetsplikten i forvaltningsloven §§ 13 til 13e
7 Normen 6.0 vedlegg 6.2 Definisjoner.
8 Det er viktig å være oppmerksom på at utilsiktet endring av opplysninger også kan oppstå som følge av feil i
programvare, feil i integrasjoner, konfigurasjonsfeil eller konverteringsfeil når data overføres fra ett system til et
annet eller fra ett format til et annet. Kravet til integritet bør derfor også ses i sammenheng med krav som skal
hindre slik endring. Slike krav finnes i Normen 6.0, Kapittel 5.4.1 Konfigurasjonskontroll og kapittel 5.4.2
Endringsstyring.
5
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pasientjournalloven § 22 og pasientjournalforskriften § 13. Pasientjournalforskriften § 13 første
ledd stiller blant annet krav om at behandling av opplysninger i journal skal være basert på
bestemte tillatelser til å redigere, rette, slette eller på annen måte behandle opplysninger i
pasientjournal. Videre er det fastsatt i bestemmelsens tredje ledd at den dataansvarlige skal
ha oversikt over hvem som har tilgang til hvilke typer opplysninger og kunne kontrollere i
ettertid hvem som har benyttet seg av tilgangen.
Tiltak som er aktuelle for å ivareta opplysningers integritet vil ofte være de samme tiltakene
som er aktuelle for å ivareta konfidensialitet. I begge tilfeller er det et ønske om å forhindre
uautorisert tilgang til opplysningene.

1.5.5 Krav til gjennomføring av tilgangsstyring og
systemkrav
I særlovgivningen for helse- og omsorgssektoren er det flere krav til hvordan tilgangsstyring
skal etableres og gjennomføres i virksomheten.
Virksomheten må sikre at helsepersonell har tilgang til relevante og nødvendige
helseopplysninger som er nødvendige for å gi helsehjelp, jf. pasientjournalloven § 19 og
helsepersonelloven § 45. Samtidig må virksomheten sørge for å ivareta taushetsplikten, samt
pasientens rett til å motsette seg tilgjengeliggjøring etter pasientjournalloven § 17,
helsepersonelloven § 25 og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3. Det stilles derfor krav i
pasientjournalloven § 7 om at virksomheten må sørge for at systemene som benyttes for
behandlingsrettet helseregister er utformet og organisert slik at disse kravene kan etterleves.
I pasientjournalloven § 22 er det krav om at virksomheten skal sørge for tilgangsstyring i
behandlingsrettet helseregister. Bestemmelsen stiller ingen konkrete krav til hvordan
tilgangsstyring skal etableres og gjennomføres, men at virksomheten må ha en risikobasert
tilnærming ved iverksetting av tiltak som tilgangsstyring. I pasientjournalforskriften er det
imidlertid gitt noen mer konkrete krav til autorisering, autentisering og logging i pasientjournal,
jf. §§ 13 og 14, samt at dataansvarlig skal ha kontroll og oversikt over bl.a. tilgjengeliggjøring
av opplysninger til andre virksomheter, jf. § 12 tredje ledd.
Av pasientjournalforskriften § 14 annet ledd følger det at pasienten har rett til å få innsyn i
loggene som viser hvem som har skaffet seg tilgang til pasientens helseopplysninger og hvem
som har mottatt disse. Videre følger det av pasientjournalloven § 25 at helseopplysninger skal
oppbevares så lenge det er nødvendig av hensyn til helsehjelpens karakter, og at det samme
gjelder for loggene over hvem som har fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til
pasientens navn eller fødselsnummer.

1.5.6 Standarder og rammeverk
I tillegg til at veilederen legger til grunn relevante lover og forskriftsbestemmelser, bygger
veilederen på flere standarder og rammeverk for beste praksis innen tilgangsstyring. Særlig
relevante standarder og rammeverk er ISO/IEC 27002 9, NSMs grunnprinsipper for IKTsikkerhet 2.0 10 og Centre for Internet Security (CIS) Controls v 8 11.
I ISO/IEC 27002 er særlig områdene A9 Aksesskontroll og A12.4 Logging og overvåking relevante
NSM – Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0
11 CIS Controls: https://www.cisecurity.org/controls/ - Tilgang til kontrollene er gratis, men krever registrering.
Særlig områdene 5 – Account Management, 6 – Access Management og 8 – Audit log management er relevante
9

10
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1.6 Avgrensninger
Denne veilederen er avgrenset til tilgangsstyring i behandlingsrettede helseregistre som skal
gi grunnlag for helsehjelp eller å administrere eller kvalitetssikre helsehjelp. Veilederen dekker
både tilgangsstyring for helsepersonell og annet personell, herunder administrativt personell,
driftspersonell og annet personell som gis tilgang til den underliggende IKT-infrastrukturen for
behandlingsrettet helseregister. Veilederen gjelder ikke tilgangsstyring for andre formål, som
for eksempel i forbindelse med forskning. 12 Det er utarbeidet et eget veiledningsmateriell for
forskning, der tilgangsstyring blir omtalt. 13
Veilederen er ment å gi en praktisk tilnærming til konkrete problemstillinger innenfor området
tilgangsstyring, men vil ikke nødvendigvis gi 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 kompleksitet og størrelse, samt konkrete behov og oppgaver.
Temaer som kan være relevant i forbindelse med etablering av tilfredsstillende tilgangsstyring,
men som er omtalt i andre veiledere eller i annet veiledningsmateriell, vil ikke bli omtalt i detalj
i denne veilederen. For slike temaer vil det istedenfor henvises til relevant veiledningsmateriell.
Det er av denne grunn ikke en egen omtale av temaer som omhandler for eksempel
tilgangsstyring til skyløsninger og portalløsninger, samt velferdsteknologi, IoT eller fjernaksess
fra leverandør.
Videre vil veilederen ikke inkludere de mer tekniske og teknologispesifikke aspektene ved
tilgangsstyring, da veilederen er ment å ha en praktisk tilnærming i sektoren.

For å få tilgang til helse- og personopplysninger for forskningsformål må det sendes søknad til Regionale
komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Eventuell tilgang vil dermed følge av søknaden.
13 Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren
12
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2. Generelle prinsipper for tilgangsstyring
2.1 Hva er tilgangsstyring?
Tilgangsstyring er et sett med regler for å styre hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger
eller systemer. 14 Tilgangsstyring har som formål å gi personell med tjenstlig behov tilgang til
opplysninger eller informasjonssystemer, samtidig som uautoriserte blir hindret tilgang til
opplysninger eller informasjonssystemer. Formålet med tilgangsstyring er altså ikke bare det
å begrense personers tilgang til opplysninger og informasjonssystemer, men vel så mye å
sikre at personell får de riktige tilgangene til riktig tid og av riktig grunn.
Å etablere et sett med regler for tilgangsstyring i en virksomhet, som fullt ut dekker alle behov
og situasjoner, er utfordrende og nærmest umulig. Det er derfor viktig at reglene som etableres
er forholdsmessige og basert på risikovurderinger (se kapittel 2.4 og 2.5). At det er etablert en
tilfredsstillende tilgangsstyring i virksomheten, er en forutsetning for å oppnå forsvarlig
sikkerhet. Dette oppnås gjennom en helhetlig tilnærming, der både teknologiske og
organisatoriske sikkerhetstiltak spiller inn.
Tilfredsstillende tilgangsstyring forutsetter at virksomheten har gode rutiner for hvordan
tilganger skal etableres, endres og avsluttes, og har identifisert hvilke sikkerhetstiltak som må
være implementert hos virksomheten og i hele verdikjeden for informasjonssystemet. Dette
kan for eksempel være rutiner og sikkerhetstiltak knyttet til administrative og operasjonelle
prosesser, sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og adgangskontroll,
opplæring og bevisstgjøring, design av IKT-arkitekturen og teknologivalg.
Tilgangsstyring er et vesentlig virkemiddel for å ivareta kravet til konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet.
Konfidensialitet – sikre at helse- og personopplysninger er beskyttet mot at
uvedkommende får kjennskap til opplysningene. Konfidensialitet bidrar til ivaretakelse av
taushetsplikt og personvern.
Integritet – sikre at helse- og personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet eller uautorisert
endring eller sletting. Opplysningene skal være korrekte og om nødvendig oppdaterte, og
kopier av data skal ikke bli en kilde til utdatert informasjon.
Tilgjengelighet - sikre at helse- og personopplysninger som skal behandles, er tilgjengelig
for personell med tjenstlig behov til den tid og på det sted det er behov for opplysningene.

14

Datatilsynet - https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/ordliste/#T
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2.2 Tilgangsstyring i helse- og omsorgsektoren
Virksomheter i helse og omsorgssektoren skal i henhold til Normen ha rutiner for autorisering,
endring og avslutning av tilganger. 15 Tilgangsstyring handler om hvordan virksomheten
gjennomfører
•

autorisering for tilgang til informasjonssystemer

•

autorisering for tilgang til behandlingsrettet helseregister, som innebærer tildeling av
tillatelser til å kunne lese, registrere, redigere, rette, slette og/eller sperre helse- og
personopplysninger

•

autentisering, som sikrer identifisering av autorisert bruker

•

tilgjengeliggjøring av helse- og personopplysninger om bestemte pasienter for
autorisert personell i egen virksomhet, herunder også driftspersonell og annet personell
med tjenstlig behov

•

tilgjengeliggjøring av helse- og personopplysninger til samarbeidende personell i andre
virksomheter

•

kontrollerende tiltak.

Kravene til tilgangsstyring gjelder uavhengig av hvilken teknisk løsning som ligger til grunn.
Kravene er derfor ikke begrenset til kun å gjelde EPJ-systemer inkludert fagsystemer med
lokal autentiseringsløsning. Enkelte virksomheter har et påloggingsystem som kan benyttes i
flere ulike tjenester («single sign-on») for autentisering til helse- og personopplysninger, og da
vil det være vel så viktig å sikre en tilfredsstillende tilgangsstyring til den underliggende IKTinfrastrukturen.
Virksomheten skal sørge for at relevante og nødvendige helseopplysninger er tilgjengelige for
helsepersonell og samarbeidende personell i andre virksomheter, når dette er nødvendig for
å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til den enkelte. Virksomheten bestemmer på
hvilken måte opplysningene skal gjøres tilgjengelige for andre virksomheter, men
tilgjengeliggjøring skal skje på en måte som ivaretar taushetsplikten, informasjonssikkerheten
og personvernet 16.
Tilgang til behandlingsrettede helseregistre skal gis etter en konkret beslutning basert på om
det er eller skal etableres tiltak for helsehjelp til pasienten. Tilgangen skal styres slik at reglene
om taushetsplikt ivaretas, og at tilgang til helse- og personopplysninger kun gis til personell
med tjenstlig behov. 17

2.3 Tilgang til relevante og nødvendige

opplysninger

Helsepersonell skal gis tilgang til relevante og nødvendige helseopplysninger, i den grad det
er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på en forsvarlig måte. 18 Relevante og
nødvendige opplysninger vil for eksempel være de opplysningene som det i den aktuelle
undersøkelses- og behandlingssituasjonen er behov for å ha tilgjengelig, for å kunne yte
Normen 6.0 kapittel 5.2 Tilgangsstyring
Les mer om tilgang mellom virksomheter i i kapittel 4.
17 Normen 6.0 kapittel 5.2 Tilgangsstyring
18 Helsepersonelloven § 45
15
16
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forsvarlig helsehjelp. Relevante og nødvendige opplysninger kan også være opplysninger det
kan bli aktuelt å hente fram i forbindelse med helsehjelp som ytes på et senere tidspunkt.
Oftest må personellet selv vurdere hvilke helseopplysninger som er relevante og nødvendige.
Dette kan være opplysninger som ikke alltid er dekket av den tildelte tilgangen og som det
derfor kan være vanskelig å identifisere behov for tilgang til i forkant. For å sikre tilstrekkelig
og rettidig tilgang i slike tilfeller, kan for eksempel selvautorisering benyttes. Ved etablering av
tilgangsstyringen må behovet for selvautorisering vurderes slik at virksomheten tilrettelegger
for at helsepersonell får de nødvendige tilgangene. Les mer om selvautorisering i kapittel 3.1.6.
Helsepersonell er gjennom dokumentasjonsplikten pålagt å dokumentere relevante og
nødvendige opplysninger om pasienten. Formålet med denne dokumentasjonsplikten er å
understøtte pasientsikkerheten, ved å sikre at opplysninger som er nødvendige og relevante
for en forsvarlig behandling av pasienten blir nedtegnet og kan gjenfinnes.

2.4 Forholdsmessighet
Etableringen av sikkerhetstiltak knyttet til tilgangsstyring skal, som øvrige sikkerhetstiltak,
baseres på forholdsmessighet. 19 Forholdsmessighet innebærer at omkostningene med tiltak
skal stå i et rimelig forhold til hva som oppnås med tiltakene. Omkostninger kan være redusert
pasientsikkerhet, økte økonomiske utgifter eller inngrep i personvernet. I enkelte situasjoner,
som for eksempel ved systemovervåking og kontroll av brukere, kan økt personvern for noen
personer (for eksempel pasienter) oppnås ved å gjøre inngrep i andres personvern (for
eksempel helsepersonell). Også da må avveininger gjøres for å oppnå forholdsmessighet.
Ved etablering av tilgangsstyring skal virksomheten vurdere hva som er forholdsmessig ut fra
virksomhetens størrelse, kompleksitet, art og omfang av behandling av helse- og
personopplysninger, pasientsikkerhet og risikobildet. Dette kan for eksempel bety at større og
mer komplekse virksomheter som behandler et stort omfang av helse- og personopplysninger,
kan være nødt til å etablere flere tiltak enn mindre virksomheter som behandler helse- og
personopplysninger i mindre omfang, og der risikoen er mindre kompleks og lettere
håndterbar. Det er imidlertid viktig å poengtere at pasientens rettighet til god sikkerhet ikke
under noen omstendighet skal gå på bekostning av forholdsmessighet knyttet til virksomhetens
størrelse. De tekniske tiltakene som ligger til grunn for god tilgangsstyring bør derfor være på
samme sikkerhetsnivå uavhengig av virksomhetens størrelse. Når det gjelder organisatoriske
tiltak, kan det være aktuelt for større og mer komplekse virksomheter å iverksette flere og
annerledes tiltak enn mindre komplekse virksomheter. Organisatoriske tiltak kan kompensere
noe for nivået på digitale eller fysiske tekniske tiltak. For å oppnå akseptabel risiko, kan det
implementeres risikoreduserende administrative tiltak i form av rutiner og menneskelige tiltak
i form av opplæring, for eksempel dersom planlagte tekniske tiltak ikke kan innføres
umiddelbart. 20
Et viktig grunnlag for å kunne vurdere forholdsmessighet, er å vurdere risiko. I neste kapittel
omtales risikovurdering.

19
20

Normen 6.0 kapittel 1.5 Om Normens krav og kapittel 3.1 Forholdsmessighet ved valg av tiltak
Normen 6.0 kapittel 3.4 Risikovurdering og risikohåndtering
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2.5

Risikovurdering

2.5.1 Om risikovurdering og relevansen for tilgang
Risikostyring er koordinerte aktiviteter for å rettlede og kontrollere en organisasjon med hensyn
til risiko. Det omfatter å få oversikt over informasjon og teknologi i virksomheten, identifisere
trusler og mulige uønskede hendelser for både virksomheten og de registrerte, analysere
risikoen og etablere tiltak for å opprettholde nivå for akseptabel risiko. 21
Valg av løsning for tilgangsstyring skal baseres på en risikovurdering. Risikovurderingen skal
dokumenteres. 22 I henhold til Normen skal tekniske og organisatoriske tiltak etableres for å
håndtere identifisert risiko på en tilfredsstillende måte. Virksomhetens valg av egnede tekniske
og organisatoriske tiltak skal vurderes opp mot forholdsmessigheten. Dette gjelder særlig i
vurderingen av egnet sikkerhetsorganisasjon, arbeidsoppgaver, kontrolloppgaver og tiltak
innen tilgangsstyring.
Virksomheten er pålagt å fastsette nivå for akseptabel risiko basert på Normens minimumskrav
til informasjonssikkerhet og eventuelt egne infromasjonssikkerhetsmål. Videre skal
virksomheten, gjennom egnede sikkerhetstiltak, sikre at restrisikoen er akseptabel. Normen
stiller følgende overordnede minimumskrav til informasjonssikkerhet som har direkte
tilknytning til temaet tilgangsstyring (konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet): 23
Minimumskrav for å sikre konfidensialitet
Virksomheten skal ivareta taushetsplikten og for øvrig sikre mot at uvedkommende får
kjennskap til opplysninger, ved å
•

hindre uautorisert tilgang til helse- og personopplysninger og annen informasjon med
betydning for informasjonssikkerheten

•

avgrense tilgang for autorisert personell iht. tjenstlig behov

•

ha oversikt (logger) over alle som har hatt tilgang til helse- og personopplysninger og
annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten.

Et av hovedtiltakene for å sikre konfidensialitet er å implementere gode og effektive tiltak for
tilgangsstyring. Eksempler på dette vil løpende bli redegjort for i veilederen.

Minimumskrav for å sikre integritet
Virksomheten skal sikre integriteten til helse- og personopplysninger og annen informasjon
med betydning for informasjonssikkerheten, ved å
•

logge hvem som har rettet, registrert, endret og slettet opplysningene

•

hindre utilsiktet eller uautorisert endring eller sletting av opplysningene.

Normen 6.0 kapittel 3. Risikostyring
Normen 6.0 kapittel 3.4 Risikovurdering og risikohåndtering
23 Normen 6.0 kapittel 3.2 Minimumskrav for å sikre konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet
21
22

Side | 13

Veileder for tilgang til helse- og personopplysninger

Et eksempel på et tiltak virksomheten kan iverksette for å hindre uautorisert endring eller sletting,
er å sperre for endring av data som ikke skal endres, som for eksempel prøvesvar, registrerte
målinger og undersøkelsesresultater, autorisasjonsregister og logger.

Minimumskrav for å sikre tilgjengelighet og robusthet
Virksomheten skal sikre at helse- og personopplysninger og annen informasjon med betydning
for informasjonssikkerheten er tilgjengelig til rett tid, ved å
sikre at helse- og personopplysninger er tilgjengelig iht. tjenstlig behov.

•

Sett ut fra et tilgangsstyringsperspektiv innebærer dette å sikre at personell gis de nødvendige
autorisasjonene for å yte forsvarlig helsehjelp, og sikre at disse er i tråd med tjenstlig behov.

2.5.2 Praktiske råd om risikovurderinger
Det er utarbeidet et eget veiledningsmateriell for Normen som går i dybden på hvordan
risikovurderinger bør gjennomføres i praksis. 24 Dette kapitlet tar for seg konkrete eksempler
knyttet til tilgangsstyring. Forhold knyttet til risikovurderinger blir også løpende diskutert i de
ulike kapitlene i veilederen.
I Normen er det krav om at risikovurderinger skal gjennomføres når det er nødvendig, men det
er også noen minimumskrav for når risikovurderinger skal gjennomføres. 25 I tekstboksen under
har vi oppsummert de kravene til risikovurdering som kan knyttes direkte til tilgangsstyring.

Risikovurdering skal ligge til grunn for
• valg av sikkerhetstiltak i forbindelse med tilgangsstyring internt i virksomheten
•

etablering eller endring av tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

•

bruk og tildeling av administratorbrukere

•

valg av sikker metode for autentisering

•

tilgang via mobilt utstyr og fjerntilgang.

Risikovurderinger bør være scenariobasert og ta utgangspunkt i uønskede hendelser som kan
oppstå i virksomheten. I forberedelsene til risikovurderingen bør det utarbeides forslag til
uønskede hendelser som tas med inn i risikovurderingen.

Veileder i risikostyring i helse- og omsorgssektoren
Normen 6.0 kapittel 5 Informasjonssikkerhet, 5.2.1 Autorisering, 5.2.1.2 Tilgang til helse- og
personopplysninger mellom virksomheter, 5.2.2 Autentisering og 5.3.4 Mobilt utstyr og hjemmekontor
24

25
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Eksempel på scenarioer som er relevant for tilgangsstyring:
-

Ansatte får ikke tilgang til systemene og applikasjonene de trenger for å yte helsehjelp

-

Ansatte får tilgang utover tjenstlig behov som kan føre til:
o

-

o

Uautorisert tilgang til helse- og personopplysninger
Utilsiktet endring eller sletting av helse- og personopplysninger

Eksterne uvedkommende bryter seg inn i systemene og får tilgang til helse- og
personopplysninger

-

Ansatte lar PCer og applikasjoner stå åpne og tilgjengelige for andre når de går fra PCen

-

Utlevering av autentiseringsfaktorer (som ID-kort, smartkort, påloggingsinformasjon) skjer
til feil person

Når selve risikovurderingen skal gjennomføres bør det etableres en arbeidsgruppe som består
av representanter fra ulike deler av virksomheten, slik at man sikrer at ulike perspektiv blir
vurdert og tatt stilling til. Arbeidsgruppen bør bestå av personer med sikkerhetskompetanse,
personvernkompetanse, IKT- og systemkompetanse og juridisk kompetanse, samt brukere av
systemene (helsepersonell), og hvis relevant også pasientrepresentanter (som for eksempel
brukerutvalg). Det er særlig relevant å involvere helsepersonell i risikovurderinger innen
tilgangsstyring. Grunnen til dette er at de både er daglige brukere av systemene og kjenner til
relevante problemstillinger som kan oppstå daglig, samt at de også kjenner til de helsefaglige
konsekvensene som er viktig å ta med i risikovurderingen. For å muliggjøre deltakelse fra
helsepersonell er det viktig med god planlegging for å legge opp til en gjennomføring utenfor
helsepersonellets kjernetid.
Etter gjennomført risikovurdering bør beslutninger om sikkerhetstiltak for tilgangsstyring tas av
personell på ledernivå med kompetanse til å vurdere både forsvarlig pasientbehandling og
informasjonssikkerhet. Personell som tar denne beslutningen, er også eier av risikoen.
Virksomheten bør overvåke restrisiko i perioden etter at en risikovurdering er gjennomført. Det
bør utarbeides en rutine for å gjennomgå tidligere risikovurderinger, og oppdatere disse ved
endringer i risikobildet, ved nye relevante problemstillinger og etter implementering av
risikoreduserende tiltak. For eksempel bør risikovurderingen oppdateres dersom det er ønske
om å gjøre endringer i tilgangsrettigheter til en gruppe helsepersonell/gitt rolle i systemet, før
større programendringer og versjonsoppgraderinger av betydning for tekniske tiltak for tilgang,
og etter hvert som avvik fra tilgangsrutinene oppdages og håndteres.
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3. Tilgangsstyring i virksomheter
3.1 Autorisering
3.1.1 Generelt om autorisering
Autorisering for tilgang til helse- og personopplysninger innebærer tildeling av rettigheter til å
kunne lese, registrere (inklusive rekvirere, signere og kontrasignere), redigere, rette, slette
eller sperre helse- og personopplysninger. Autorisasjon kan gis gjennom systemtilganger med
disse rettighetene. Eksempler på informasjonssystem og data som personell autoriseres for
kan være fagsystemer, helseregistre eller journaler med helseopplysninger om pasienter og
brukere. Andre eksempler er systemer og databaser med opplysninger om personalet,
legemidler eller helseberedskapen i virksomheten.
Autorisasjon skal bare gis i den grad det er nødvendig ut ifra tjenstlig behov og så langt
lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for det. Dataansvarlig er ansvarlig for at autorisasjon
for tilgang tildeles, administreres og kontrolleres, og kan ved behov delegere myndighet til
ledere for den enkelte enhet . I dette ligger at leder, innen eget ansvarsområde, skal vurdere
og godkjenne personellets behov for å få tilgang til helse- og personopplysninger. Det er ikke
uvanlig at ledere for den enkelte enhet, i samråd med lederen som er gitt ansvar for systemet
eller dataene autorisasjonen gjelder, gir tillatelse og ivaretar ansvaret for tildeling av tilganger.
Tildeling av tilgang bør være dokumentert og det bør foreligge sporbarhet om hvem som har
gitt autorisasjonen.
For personell med flere roller i virksomheten, skal autorisering skje for hver rolle, uavhengig
av vedkommendes øvrige roller. 26 Dette gjelder spesifikt for de virksomhetene som benytter
roller i reglene de lager for tilgangsstyring (se kapittel 3.1.3 om rollebasert tilgang). Hvilken
autorisasjon for tilgang som skal gis i en virksomhet skal være tilpasset risikoen ved behandling
av helse- og personopplysninger. Større virksomheter og virksomheter med særlig følsomme
opplysninger vil gjerne ha flere og tydelige atskilte funksjoner og kan gi personell autorisasjon
ut ifra hvilken funksjon de fyller (rollebasert). For små virksomheter der det for eksempel bare
er to-tre personer, kan etablering av mange ulike roller bli mer komplekst og ressurskrevende
enn nødvendig.
Autorisasjonene for tilganger skal bidra til å sikre en tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
Informasjonssikkerheten skal vurderes helhetlig og ikke ut fra autorisasjonssystemet alene.
Dette innebærer at øvrige sikkerhetstiltak som logging, innsyn i logger og loggoppfølging også
er komponenter som skal bidra til å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

26
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For å hindre uautorisert tilgang skal det ifølge Normen etableres følgende tiltak:
•

Dersom det er åpnet for selvautorisering, skal tilgang grunngis og registreres.

•

Tekniske tiltak skal sikre at personer i eller utenfor virksomheten ikke skal kunne
endre opplysninger uten at det registreres i informasjonssystemene hvem som
har endret, og hva som er endret.

•

All tildeling av autorisasjon skal registreres i et autorisasjonsregister.

•

Tekniske tiltak skal også sikre at personer i eller utenfor virksomheten ikke skal
kunne endre konfigurasjon og programvare uten at det logges.

•

Risikovurdering skal begrunne behovet for ulike administratorbrukere.

•

Personell med administratortilganger skal benytte personlig separat brukerkonto
for administratoroppgaver. Driftspersonell skal ha personlige brukerkontoer for
oppgaver som ikke krever administratortilganger.

Det siste kulepunktet i listen er tydelig på at det skal benyttes separate brukerkontoer for
administratoroppgaver. Det eksisterer enkelte løsninger for tilgangsstyring som ivaretar
intensjonen til dette kravet, men som håndterer brukere på litt annen måte. Et eksempel på
dette er bruk av PAM 27 for styring av administratortilganger. I slike tilfeller kan det være mest
hensiktsmessig at brukeren benytter sin ordinære brukerkonto for å logge på PAM, og at det i
PAM er regulert hvilke administratortilganger den enkelte er autorisert for å benytte seg av.
Risikoen tilknyttet bruk av administratorbrukere, som kravet har til intensjon å dekke, blir da
ivaretatt, og det vurderes at kravet derfor oppfylles ved bruk av en slik løsning.

3.1.2 Tjenstlig behov for tilgang til helse- og
personopplysninger
Med tjenstlig behov menes i Normen at personer med nærmere bestemte arbeidsoppgaver
trenger nødvendige helse- og personopplysninger for å yte helsehjelp, omsorgstjeneste,
og/eller utføre administrasjon og kvalitetssikring i forbindelse med dette. 28 Det finnes flere ulike
typer tjenstlig behov for tilgang til helse- og personopplysninger, og i dette kapitlet tar vi for oss
noen eksempler.
Ytelse av helsehjelp
Ved ytelse av helsehjelp må personell gis mulighet til å søke opp og registrere relevante og
nødvendige helse- og personopplysninger i pasientens journal. Bare personell som er tildelt
autorisasjon for tilgang kan få tilgang til helse- og personopplysninger.
Tilgang til helseopplysninger i pasientens journal skal gis etter en konkret beslutning, basert
på at det er iverksatt eller skal iverksettes tiltak for å yte helsehjelp til pasienten 29. Det er ingen
konkrete krav om å benytte en bestemt modell for å dokumentere beslutningen, som for
eksempel beslutningsstyrt tilgang. Det er imidlertid et krav om å dokumentere helsehjelpen
PAM står for «privileged access management» og er en løsning som benyttes for å håndtere og styre bruken
av privilegerte brukerkontoer.
27

28
29

Normen 6.0 vedlegg 6.2 Definisjoner
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som er gitt, og at beslutningen om å yte helsehjelp da implisitt dokumenteres. Dette gjelder
også for tilgang i ordinære akuttsituasjoner, som ikke er å regne som selvautorisering (se kap.
3.1.6).
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige
helse- og omsorgstjenester. Ulike grupper helse- og omsorgspersonell vil være delaktig i
ytelsen av omsorgtjenester i kommunene, og disse vil ha behov for tilgang til relevante
helseopplysninger for å levere nødvendige og korrekte tjenester. For eksempel vil lege,
sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesykepleier, vernepleier, ergoterapeut og psykolog ha
behov for opplysninger om pasienten. Personell som ikke er helsepersonell, som for eksempel
støttekontakter og hjemmehjelper, vil derimot ikke ha det samme behovet for slik tilgang.
Administrasjon av helsehjelp
Personell som utfører oppgaver knyttet til administrasjon av helsehjelp er ikke alltid
helsepersonell, men må likevel ha tilgang til helseopplysninger for å kunne utføre sitt arbeid.
Med administrasjon av helsehjelp menes for eksempel
•
•
•
•
•
•
•

føring av timebok
skrivestue som fører pasientjournalen
skanning av dokumenter som overføres til pasientens journal
behandling av refusjonskrav (behandlerkrav)
beslutning om helsehjelp (vedtak i kommune)
pasientkoordinering (for eksempel kontroll av at helsehjelpen/tjenesten er levert til
pasienten/brukeren)
fordeling av hjemmebesøk.

Ved tildeling av autorisasjon for tilgang skal behovet for tilgang vurderes opp mot tjenstlig
behov. Ved for eksempel føring av timebok vil administrativt personell ofte ha behov for tilgang
til pasientens journal for å kunne planlegge helsehjelpen på en effektiv og riktig måte.
Teknisk drift og forvaltning
Med teknisk personell menes her medarbeidere som jobber med drift av teknisk løsning eller
forvaltning av elektronisk pasientjournal eller fagsystemer. Gjennom sitt arbeid kan IKTpersonell ha behov for tilgang til større mengder helseopplysninger og kan autoriseres for slik
tilgang. For eksempel kan IKT-personell ha ansvar som systemadministrator og få tilgang til
større mengder helseopplysninger. Den enkelte medarbeider skal tildeles egen autorisasjon
for tilgang, og det skal til enhver tid være sporbart hvem som har utført ulike handlinger i
systemet. I tilfeller der det ikke er mulig å benytte personlige brukere, skal det loggføres hvem
som til enhver tid har benyttet seg av fellesbrukeren. Dette kan for eksempel gjøres gjennom
at tilgang gis via en PAM-løsning (se fotnote 29) basert på personlige brukere som er autorisert
for å benytte fellesbrukeren.
Kvalitetssikring
Helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig i forbindelse med kvalitetssikring og skal begrenses
til de opplysninger som er relevante og nødvendige for formålet. I pasientens journal skal det
dokumenteres hvilke opplysninger som er gjort tilgjengelig for kvalitetssikring og hvem som
har hatt tilgang. Det kan gjøres automatisk når vedkommende gis tilgang, samt at
autorisasjonsregisteret vil gi informasjon om hva som har vært tilgjengelig.
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3.1.3 Ulike prinsipper for tilgang
Beslutningsstyrt tilgang
Beslutningsstyrt tilgang kan benyttes for å gi tilgang til helse- og personopplysninger 30. En
registrert beslutning om ytelse av helsehjelp vil være grunnlaget for at personell som skal delta
i ytelsen av helsehjelpen får tilgang til å åpne pasientens journal. Slik tilgang vil ofte kunne gis
implisitt, for eksempel som en følge av at en beslutning om innleggelse til en bestemt form for
behandling registreres i en journal på et sykehus. Et annet eksempel er når det i den journalen
som pleie- og omsorgstjenesten fører, registreres at pasienten har takket ja til et tilbud om
sykehjemsplass.
Beslutningsstyrt tilgang benyttes ikke bare dersom det foreligger en beslutning om ytelse av
helsehjelp. Et tredje eksempel på beslutningsstyrt tilgang er ved mottak av en henvisning, der
helsepersonell som er tildelt oppgaven med å vurdere henvisningen vil ha behov for å gjøre
oppslag i pasientens journal. Resultatet av vurderingen vil i noen tilfeller være at forespørselen
om helsehjelp avvises og at det ikke besluttes å iverksette behandling.
Videre kan prinsippene for beslutningsstyrt tilgang også benyttes ved administrasjon av
helsehjelp. Personell som utfører administrasjon av helsehjelp, skal uten hinder av
taushetsplikten gis pasientens fødselsnummer og opplysninger om diagnose, eventuelle
hjelpebehov, tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato samt relevante administrative
data. Den enkelte skal likevel ikke gis tilgang til flere opplysninger enn det som er nødvendig
for å ivareta det tjenstlige behovet. Tildelt autorisasjon for tilgang skal føres inn i
autorisasjonsregisteret (se kapittel 3.1.4).
Tilgang i journalsystem eller fagsystem kan styres automatisk i forbindelse med ytelse av
helsehjelpen, ved at det gis et tidsvindu for når tilgangen er åpen. Det vil si at
journalen/fagsystemet kan åpnes i henhold til autorisasjonen for tilgang, for personell som er
autorisert og kommer til å yte helsehjelp, før helsehjelpen gis, og være tilgjengelig så lenge
den ytes. Når ytelse av helsehjelpen avsluttes kan journalen stenges automatisk etter en angitt
tid, slik at journalen kan skrives ferdig og eventuell epikrise sendes.
Rollebasert tilgang
Bruk av roller er en modell som kan benyttes i regler for tilgangsstyring når dette anses
hensiktsmessig. Med rolle menes en kategorisering av personell som vil kunne yte,
administrere eller kvalitetssikre helsehjelpen til pasienten/brukeren. Rolle kan også knyttes til
en organisatorisk enhet. Bruk av roller er effektivt for dokumentasjonshensyn, ved at det er
tydelig hvilken funksjon den som har aksessert opplysninger har hatt på tidspunktet
opplysningene ble aksessert.
Rettigheter til å lese, registrere, redigere og rette helseopplysninger i rollene fastsettes ut fra
informasjonsbehovet og dokumentasjonsplikten ulike grupper ansatte vil ha ved ytelse av
helsehjelpen. Rettighetene kan administreres i en rollemal som beskriver hvilke tilganger de
som opptrer i rollen skal ha, og hvilken journalinformasjon de som innehar rollen normalt skal
gis tilgang til når det ytes helsehjelp.
Rollebasert tilgangsstyring er spesielt relevant å benytte når samme bruker gjennom ulike
funksjoner har ulike tilgangsbehov. Tilgangen styres da ved å tildele personen flere roller i

30
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journalsystemet eller fagsystemet. Hver rolle skal tildeles selvstendig, uavhengig av
vedkommendes øvrige roller, og ved behov gis ulike autentiseringsfaktorer.
Det er viktig å merke seg at det å operere med flere forskjellige roller for samme person kan
by på utfordringer. Dette da helsepersonell kan ha behov for å opptre i flere roller i løpet av en
arbeidsøkt, og det da kan være krevende å måtte bytte roller underveis i økten. Roller som
knyttes til lokasjoner vil også kunne gi utfordringer, for eksempel der en sykehusavdeling har
filialer på ulike geografiske steder og hvor leger ambulerer mellom stedene. For eksempel vil
laboratoriesvar ofte måtte følges opp i ettertid når legen befinner seg på en annen lokasjon
enn der prøven ble tatt. Den aktuelle rollen knyttet til denne lokasjonen gir ikke nødvendigvis
tilgang til journalen til de pasientene legen trenger å følge opp på en annen lokasjon.
Det er ikke uvanlig at helsepersonell bruker mye tid på bytte av roller under en arbeidsdag, og
det er ikke alltid tydelig hvilke tilganger som ligger i de ulike rollene. Det kan innebære at
helsepersonell må «prøve og feile» før nødvendig tilgang oppnås. Det kan derfor være
fristende for helsepersonell å benytte seg av den rollen som gir bredest tilgang, uavhengig av
hvilken funksjon brukeren er satt til å fylle i hver enkelt situasjon. Dette for å bruke minst mulig
tid på å få tilgang til de pasientjournalene de har tjenstlig behov for tilgang til. Tilstrekkelig
opplæring i hva de ulike rollene gir tilgang til vil kunne avhjelpe dette problemet noe. Videre vil
det være aktuelt å inkludere utfordringen med bruk av flere roller i risikovurderinger, da dette
kan gå ut over effektivitet og i verste fall begrense helsepersonellet i å yte forsvarlig helsehjelp.
Behovet for roller og detaljstyring av tilgang for den enkelte rolle avhenger av virksomhetens
størrelse og organisering.
Eksempel:
Roller kan utarbeides med utgangspunkt i brukernes ulike funksjoner og tilhørighet i virksomheten.
Eksempel på roller
Lege ved anestesiavdelingen
Sykepleier ved sengepost A7
Lege ved medisinsk avdeling
Vakthavende lege
Kontormedarbeider / resepsjonist
IT-personell

Eksempel på rollemaler
Lege
Sykepleier
Fysioterapeut
Jordmor
Helsesekretær
IT-funksjon

3.1.4 Autorisasjonsregister
Alle tildelte autorisasjoner for tilgang skal registreres i et autorisasjonsregister. 31 Dette gjelder
ikke bare for helsepersonell, men også annet personell med tilgang til helse- og
personopplysninger, som for eksempel teknisk personell. Det er virksomheten som skal sørge
for at det opprettes et autorisasjonsregister. Registeret skal sikres mot uautorisert endring og
sletting.
Autorisasjonsregisteret skal som minimum inneholde 32
•

31
32

informasjon om hvem som er tildelt autorisasjon (entydig identifikator, men helst ikke
direkte bruk av fødselsnummer)
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•

informasjon om til hvilken rolle autorisasjonen er tildelt (om roller benyttes i
virksomheten)

•

formålet med autorisasjonen

•

tidspunkt for når autorisasjonen ble gitt og eventuelt tilbakekalt

•

informasjon om hvilken virksomhet den autoriserte er knyttet til

•

helsepersonells autorisasjon for tilgang til helseopplysninger i annen virksomhet (kun
om tilgang til helseopplysninger i annen virksomhet er tatt i bruk).

I tillegg til punktene over anbefales det at autorisasjonsregisteret også inneholder navn og
entydig identifikator til den som har registrert og tildelt/endret autorisasjonen.
Autorisasjonsregister kan opprettes med for eksempel
•
•
•
•
•

funksjonalitet i journalsystemet eller fagsystemet
brukerlister fra journalsystemet eller fagsystemet som lagrer historikk på opprettelse,
endring og deaktivering av autorisasjon for tilgang
regneark
tekstdokument
løsning for identitetsregister (f.eks. IDM-/IAM-løsninger).

Under følger to eksempler på hvordan en helsevirksomhet kan føre og vedlikeholde et
autorisasjonsregister i praksis. Det første eksempelet tar for seg manuell føring av
autorisasjonsregisteret, og det andre eksempelet tar for seg en automatisert prosess.
Eksempel på et manuelt ført autorisasjonsregister:
Normsund legekontor er et lite legekontor som består av 5 praktiserende leger og en
helsesekretær. Line, en av de fem legene, er også daglig leder av legekontoret og er ansvarlig for
å sikre etterlevelse av de krav som stilles til autorisasjonsprosessen. Det er Line selv som
autoriserer legekontorets helsepersonell, men den operative oppgaven med å registrere og
vedlikeholde autorisasjonsregisteret har hun delegert til legekontorets sekretær.
Ettersom legekontoret har en håndterbar mengde ansatte og et mindre komplekst IT-miljø, har
legekontoret besluttet at autorisasjonsregisteret skal føres manuelt. Det er opprettet et eget
regneark som benyttes for å registrere og vedlikeholde autorisasjonene. Regnearket er
tilgangsstyrt og det er kun Line og legekontorets sekretær som har tilgang til å gjøre endringer i
dokumentet. De endringene som gjøres logges i dokumentets versjonshistorikk.
Selv om legekontoret er lite og alle kjenner alle, er det formalisert en rutine for tildeling eller
endring av autorisasjon. Rutinen skal sikre at bestillinger skjer skriftlig og kan ettergås ved behov.
Ved tildeling eller endring av autorisasjon sender Line en e-post til helsesekretæren med
opplysninger om ansettelsesforholdet, herunder stilling, varighet og hvilke tilganger den ansatte
skal ha. Sekretæren lagrer e-posten i en egen mappe for tilgangsbestillinger og oppdaterer
autorisasjonsregisteret i tråd med bestillingen fra Line.
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Eksempel på et automatisk ført autorisasjonsregister:
Normland helsesenter er et middels stort helsesenter som består av 40 ansatte med ulik
helsefaglig bakgrunn, samt 5 ansatte i støttefunksjoner knyttet til IT og økonomi.
Autorisasjonsregisteret til Normland er integrert mot «service management»-systemet som driftes
av IT-avdelingen. «Service management»-systemet benyttes blant annet for brukeradministrasjon
og bestilling av tilganger til informasjonssystemene. Dersom det er behov for å opprette ny bruker,
eller gjøre endringer i en brukers tilganger, meldes dette inn til IT via «service management»systemet. Dette gjelder for alle tilganger til virksomhetens IKT-infrastruktur og
informasjonssystemer. Normland har definert at det er den ansattes overordnede leder som er
autorisert til å gjøre slike bestillinger.
Når bestillingen er registrert og brukeren er gitt tilgang til behandlingsrettede helseregistre,
oppdateres autorisasjonsregisteret automatisk. Behovet for autorisasjonen fremkommer av den
ansattes engasjement, rolle og organisasjonstilhørighet. Autorisasjonsregisteret inneholder da
både informasjon om den autoriserte og informasjon om hvem som har autorisert tilgangen. I
tilfeller der personell autoriseres for tilganger utover definerte standardtilganger, er det krav til at
bestiller legger inn en kommentar som begrunner behovet og varigheten for tilgangen.

Dersom autorisasjonsregisteret er en separat oversikt, og det i tillegg eksisterer en egen
brukeroversikt med tilknyttede tilganger i informasjonssystemet (for eksempel elektronisk
pasientjournal), er det viktig at dataansvarlig sikrer at det til enhver tid er samsvar mellom
autorisasjonsregisteret og aktive brukere i informasjonssystemet.
Det skal etableres rutiner for ved behov å kunne sammenstille logger fra hendelsesregistre
med autorisasjonsregisteret. Dette kan for eksempel være aktuelt ved innsynsforespørsel fra
pasient, for å etterleve kravet om at innholdet skal gjøres forståelig for pasienten. 33
Det er ikke fastsatt krav i lov eller Normen som angir hvor lenge autorisasjonsregisteret skal
oppbevares, men det er fastsatt at den dataansvarlige skal kunne kontrollere hvem som har
benyttet seg av tilgangene i ettertid. 34 Oppbevaringstid for autorisasjonsregisteret må derfor
vurderes i sammenheng med krav til oppbevaring av logger. Lagringstid for logger omtales i
eget faktaark. 35 Ved vurderingen av lagringstid for autorisasjonsregisteret bør virksomheten ta
hensyn til at det kan bli nødvendig å kontrollere ansattes tilganger lenge etter at autorisasjonen
trekkes tilbake. Det kan derfor være behov for å lagre informasjon om ansattes tilganger etter
at ansettelsesforholdet opphører.

3.1.5 Midlertidig tilgang
Midlertidig eller kortvarig tilgang vil typisk gjelde for studenter, vikarer, konsulenter og ved
kvalitetssikring av tjenester.
Det skal opprettes avtale med personell som gis midlertidig tilgang, slik at virksomheten har
instruksjonsmyndighet og kan gi personellet pålegg om bruk av systemene og taushetsplikt.
Det skal opprettes en brukerkonto med tilgang i journalsystemet, og med eget brukernavn og

Les mer om innsynsretten i kapittel 3.4.1
Pasientjournalforskriften § 13 tredje ledd
35 Faktaark 15 – Logging og innsyn i logg
33
34
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passord eller annen relevant autentisering (se kap. 3.2) som samsvarer med behovet for
tilgang.
For kortvarig tilgang anbefales det å registrere en sluttdato for autorisasjonen for tilgang.

3.1.6 Selvautorisering
Selvautorisering gir personell mulighet til å gi seg selv tilgang til helse- og personopplysninger
de vanligvis ikke har tjenstlig behov for 36, og på denne måten overstyre de vanlige reglene for
tilgang. Selvautorisering er en ordning som kan benyttes der de generelle reglene for
tilgangsstyring er til hinder for å yte forsvarlig helsehjelp. Tilgang til funksjoner for
selvautorisering skal tildeles personell som en egen rettighet og det bør utarbeides egne
rutiner for dette.
Begrepet selvautorisering er et generelt begrep som benyttes i Normen, og ikke et
leverandørspesifikt begrep. Leverandører av EPJ-systemer benytter ofte andre begreper som
omfatter selvautorisasjon, som for eksempel eksplisitt/begrunnet tilgang eller blålysfunksjon. 37
All tilgang basert på selvautorisasjon skal begrunnes og registreres før opplysningene
aksesseres, logges og i etterkant kontrolleres.
I flere etablerte EPJ-systemer er selvautorisering tilgjengelig funksjonalitet i løsningen.
Begrunnelsen for selvautorisering skal dokumenteres ved hver bruk. Rent praktisk vil det si at
personell må registrere en begrunnelse i journalsystemet for å få åpnet journalen. Dette kan
løses ved forhåndsdefinerte begrunnelser eller at personell beskriver begrunnelsen i
prosatekst.
Et eksempel på behov for selvautorisering er at personell må yte helsehjelp i akuttsituasjoner
og må ha tilgang utover den allerede tildelte autorisasjonen. Et annet eksempel er at
helsepersonell må finne informasjon om pasienten etter at ytelsen av helsehjelp er avsluttet,
på bakgrunn av henvendelse fra pasient eller pasientens fastlege.
Eksempel:
Eksempel på roller som typisk gis retten til selvautorisering og får tilgang til ovennevnte
funksjonalitet i journalsystemet i en virksomhet, kan være
•

leger ved klinisk avdeling på sykehus

•

lege eller sykepleier med spesielt fagansvar, f.eks. smertelege/smertesykepleier

•

kontorfaglig personell.

Dersom en person bruker selvautorisering for å tilegne seg informasjon vedkommende ikke
har rettmessig behov for, regnes det som misbruk av selvautorisering. Misbruk av
selvautorisering som avdekkes, for eksempel ved meldinger eller ved kontroll, skal følges opp
som et avvik. For å fange opp misbruk skal det for et hvert behandlingsrettet helseregister
loggføres hvem som har hentet opp hvilke opplysninger og når, og være mulighet for å
rapportere bruk av selvautorisering. Dette kan for eksempel løses med en intern e-post til
ansvarlig for oppfølging av bruken eller ved periodiske uttak av og gjennomgang av rapporter
over utført selvautorisering.

36
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Hvis det er nødvendig for å ivareta pasientens liv eller unngå alvorlig helseskade, kan
selvautorisering brukes også for informasjon som er underlagt reservasjon mot innsyn.

3.1.7 Fjerning eller endring av tilganger
På samme måte som ved tildeling av autorisasjon for tilgang, skal den dataansvarlige eller
personalansvarlig leder sørge for at tilganger oppdateres eller deaktiveres ved behov.
Endringene skal gjøres innenfor en rimelig tidsramme.
Formålet med å deaktivere tilganger for personer som ikke lengre jobber for virksomheten,
eller som bytter stilling eller rolle internt, er å forhindre uautorisert tilgang når personen ikke
lengre har tjenstlig behov for tilgang til de aktuelle helse- og personopplysningene.
Behov for fjerning / endring i autorisasjon skjer når
•
•

en medarbeider slutter, slik at tildelt autorisasjon for tilgang skal deaktiveres fra en
sluttdato
en medarbeider begynner i ny stilling i samme virksomhet, slik at eksisterende
autorisasjon for tilgang deaktiveres og/eller nye tilganger tilføyes

•

et tidsbegrenset engasjement, hospitering eller oppdrag utløper, slik at autorisasjon for
tilgang utløper samtidig og helst automatisk

•

en medarbeider skal ha permisjon, slik at autorisasjon for tilgang deaktiveres frem til
permisjonen er over, med mindre leder beslutter at tilgangene skal opprettholdes i
permisjonstiden. Eksempelvis vil det kunne være aktuelt å opprettholde tilgang til epost og intranett i forbindelse med en permisjon for å holde seg oppdatert på det som
skjer i avdelingen under fraværet.

Ved fjerning av autorisasjon for tilgang skal autorisasjonsregisteret oppdateres med dato og
klokkeslett for når autorisasjonen for tilgang ble deaktivert.

Side | 24

Veileder for tilgang til helse- og personopplysninger

3.2 Autentisering
3.2.1 Autentisering for tilgang
Autentisering er i Normen definert som prosessen som gjennomføres for å bekrefte en påstått
identitet. 38 Personen som er autorisert for tilgang til opplysninger og informasjonssystemer skal
bekrefte sin identitet på en tilstrekkelig sikker måte. Formålet med autentiseringen er altså å
sikre at det er den autoriserte personen som gis tilgang til informasjonssystemet eller
journalsystemet.

3.2.2 Autentisering i helse- og omsorgssektoren
I helse- og omsorgssektoren har det generelt vært høyere krav til sikker autentisering enn i de
fleste andre sektorer, fordi det i så stor grad behandles helse- og personopplysninger.
Journalopplysninger skal bare gjøres tilgjengelig for personell som er tildelt autorisasjon for
tilgang og som gjennom autentisering kan bekrefte sin identitet på en sikker måte.
Risikovurderingen som skal gjennomføres som beslutningsgrunnlag for tilstrekkelige
sikkerhetstiltak for tilgangsstyring, skal også danne grunnlag for valg av sikkerhetsnivå på
autentiseringen til informasjonssystemer i virksomheten. Det er viktig at det i risikovurderingen
også tas stilling til effektiviteten og enkelheten i prosedyren, i tillegg til grad av
beskyttelsesbehov på den informasjonen som gis tilgang til. Kompleksiteten i
autentiseringsmekanismene kan ikke være så omfattende at de i praksis kan være til hinder
for forsvarlig helsehjelp.
Brukere skal autentiseres med sikker autentiseringsløsning for tilgang til virksomhetens IKTutstyr og for tilgang til helse- og personopplysninger. Dette gjelder også for tilgang fra mobilt
utstyr eller fra hjemmekontor og andre lokasjoner utenfor virksomheten. 39
Rutiner for autentisering og hvilket sikkerhetsnivå som skal implementeres, bør etableres i
styringssystemet for informasjonssikkerhet og personvern før behandling av helse- og
personopplysninger starter.

3.2.3 Autentiseringsfaktorer
Autoriserte personer skal tildeles autentiseringsfaktorer 40 for å bekrefte sin identitet før tilgang
til opplysninger eller informasjonssystemer gis. Autentiseringsfaktorene skal være unike for
hver enkelt for å sikre at kun den autoriserte blir gitt tilgangen det gjelder, i tillegg til at
brukeraktiviteter skal kunne spores tilbake til en bestemt person.
Eksempel på autentiseringsfaktorer er
•

brukernavn og passord

•

brukernavn og passord kombinert med kode som mottas i SMS eller bekreftes gjennom
en applikasjon (ulike to-faktor autentiseringsløsninger).

•

bruk av elektronisk identitetsbevis (for eksempel BankID, PKI-sertifikat fra Buypass
eller Commfides, eller FIDO2-nøkler).

Normen 6.0 vedlegg 6.2 Definisjoner
Normen 6.0 kapittel 5.2.2 Autentisering
40 I Normen benyttes begrepet «autentiseringskriterier». I veilederen har vi imidlertid valgt å bruke begrepet
«autentiseringsfaktorer» da dette også er i tråd med begrepet som benyttes i eIDAS-forordningen.
38
39
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Tildeling av autentiseringsfaktorer skal gjennomføres på en betryggende måte som ivaretar
konfidensialitet og sikrer at kun den autoriserte har kjennskap til sine unike
autentiseringsfaktorer. 41 Virksomheten bør etablere pålitelige rutiner for å håndtere tildeling av
autentiseringsfaktorer, samt rutiner for hvordan autentiseringsfaktorer på avveie skal
håndteres.
Eksempel på utleveringskrav til autentiseringsfaktorer:
-

Den ansatte møter opp fysisk hos enheten som utsteder ID-/adgangskort og fremviser
gyldig legitimasjon.

-

Den ansatte blir tilsendt autentiseringsfaktorer i form av en utstedingskode til
folkeregistrert adresse. Aktivering av faktoren skjer ved å sende en SMS med koden til
utsteders utstedelsessystem. SMSen må sendes fra telefonnummeret som er registrert i
personalsystemet.

-

Den ansatte blir tilsendt autentiseringsfaktorer til folkeregistrert adresse. Aktivering av
faktorene skjer ved elektronisk kontroll av pass og ansiktsgjenkjenning i en app fra
utsteder av identifikasjonsmidlet.

Fellesbrukere i informasjonssystemet eller journalsystemet til virksomheten representerer en
risiko, ved at sporbarheten til personell som har utført handlinger blir borte og dermed hindrer
ansvarliggjøring og kontroll av tilgang. Fellesbrukere skal derfor ikke benyttes ved tilgang til
helse- og personopplysninger. Det kan imidlertid være aktuelt å tillate bruk av fellesbrukere i
enkelte situasjoner. Et eksempel er pålogging til felles PCer som ikke gir direkte tilgang til
helse- og personopplysninger, fordi pålogging i stedet skjer på enkeltapplikasjoner der
opplysningene er lagret. Et annet eksempel et enkelte typer laboratorieutstyr hvor personlig
pålogging ikke er hensiktsmessig. I disse tilfellene skal autentiseringsfaktorer besluttes på
grunnlag av en risikovurdering.

3.2.4 Sikker autentisering
Styrken på autentiseringsfaktorene er avgjørende for sikkerheten i autentiseringsprosessen.
Den totale sikkerheten og styrken på autentiseringen avhenger av antall faktorer som benyttes
for å bekrefte identiteten til en person, i tillegg til kompleksiteten til hver enkelt faktor.
Selvdeklarasjonsforskriften 42 definerer tre sikkerhetsnivåer for elektroniske identitetsbevis
som gjelder i Norge: «høyt», «betydelig» og «lavt». Disse sikkerhetsnivåene erstatter
sikkerhetsnivåene 1 til 4 etter «Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk
kommunikasjon med og i offentlig sektor» fra 2008 43, som tidligere gjaldt. De nye
sikkerhetsnivåene bygger på det europeiske regelverket, eIDAS-forordningen. Forordningen
har som formål å standardisere sikkerhetsnivåer og gi føringer for å oppnå et tilfredsstillende
sikkerhetsnivå for elektronisk identifikasjon på tvers av EU/EØS-land.
Tabellen under illustrerer de gjeldende norske sikkerhetsnivåene. 44

Normen 6.0 kapittel 5.2.2 Autentisering
Les mer i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon
43 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/id505958/
44 Les mer i identifikasjonsnivåforskriften: https://lovdata.no/static/NLX3/32015r1502.pdf
41
42
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Sikkerhetsnivå

Beskrivelse av nivået

Utleveringskriterier

HØYT

Dette sikkerhetsnivået krever to
autentiseringsfaktorer, hvorav en er
dynamisk.

Aktiveringsprosessen kontrollerer
at den elektroniske eIDen ikke er
levert til andre enn eIDens eier.
Dette innebærer at personens
identitet kontrolleres mot
personens fysiske kjennetegn,
minst en gang.

Som gyldig identifikasjonsbevis regnes
pass eller nasjonal ID-kort. For utenlandsk
identitetsbevis må entydig knytning til
norsk identitetsnummer godtgjøres.
BETYDELIG

Dette sikkerhetsnivået krever to
autentiseringsfaktorer, hvorav en er
dynamisk.
Som gyldig identifikasjonsbevis kreves et
bevis som representerer den påberoptes
identitet og som er godkjent av
medlemsstaten.

LAVT

Dette sikkerhetsnivået krever kun én
autentiseringsfaktor.
Som gyldig identifikasjonsbevis skal
kravene for nivå betydelig tilfredsstilles.

Etter utstedelse leveres den
elektroniske eIDen via en
mekanisme som gjør at det kan
antas at den bare leveres til
eIDens eier, eksempelvis med
post til folkeregistrert adresse.

Etter utstedelse leveres det den
elektroniske eIDen via en
mekanisme som gjør at det kan
antas at det bare leveres til den
tiltenkte personen.

Vilkårene er kumulative, dvs. at krav til lavere nivåer også må oppfylles på høyere nivåer, med
mindre annet eksplisitt fremgår.
Tilbydere av eID-ordninger kan selvdeklarere sine ordninger for eID ved å sende inn en
erklæring om at kravene i selvdeklarasjonsforskriften er oppfylt. Dette er en forutsetning for at
tilbyderen kan påstå at eID-ordningen er på ett av de tre norske sikkerhetsnivåene. 45 Med
andre ord er ikke alle løsninger som krever tofaktorautentisering, automatisk på nivå
«betydelig» eller «høyt».

Du kan lese mer om selvdeklarasjon hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
https://www.nkom.no/internett/elektronisk-id-og-tillitstjenester
45
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Eksempler på løsninger innenfor de ulike sikkerhetsnivåene:
Eksemplene under forutsetter at tilbyder av løsningen har selvdeklarert løsningen hos NKOM.
Sikkerhetsnivå lavt
Dette nivået gir enkel pålogging og tilfredsstiller nivået for mange tjenester. Det gir en viss
sikkerhet for at personen er rette vedkommende. Eksempel på løsninger:
•

Innlogging med passord som er aktivert ved hjelp av melding til personens e-postadresse i
kontaktregisteret eller til folkeregistrert adresse.

•

Innlogging med brukerkonto som er aktivert gjennom e-post eller SMS-sendt adresse fra
kontaktregisteret.

•

Et program (app) på mobil enhet som er knyttet til personen gjennom engangskode sendt til
personens mobilnummer i kontaktregisteret.

•

Passord, program (app) på mobil enhet eller brukerkonto som er blitt knyttet til personen
gjennom innlogging med annen eID i tråd med dette rammeverket.

Sikkerhetsnivå betydelig
Dette nivået tilfredsstiller behovet for de fleste tjenester. Eksempel på løsninger:
•

MinID, opprettet med engangspassord sendt til folkeregistrert adresse.

•

Tofaktorinnlogginger som ikke tilfredsstiller nivå høyt.

Sikkerhetsnivå høyt
Dette nivået tilfredsstiller også behovet for tjenester med særlig høye krav til sikkerhet. Eksempel
på løsninger:
•

eID basert på personlig fremmøte og sentrallagret privatnøkkel.

•

eID basert på personlig fremmøte og privatnøkkel lagret på smartkort.

Normen stiller ikke krav til at autentiseringsløsningene som benyttes skal være selvdeklarert
for de norske nivåene, men det er krav til at autentisering skal foregå på en sikker måte. 46
Sikre autentiseringsløsninger bør som minimum baseres på tofaktorautentisering hvor
brukeren for eksempel autentiserer seg med en kode tilsendt på SMS eller gjennom en app
på telefonen, i tillegg til brukernavn og passord. I dette tilfellet er brukernavn og passord én
faktor og SMS sendt til et forhåndsregistrert mobilnummer en annen faktor. Den sikreste
formen for tofaktorautentisering er autentiseringsløsninger som tilfredsstiller nivå «høyt», som
for eksempel bruk av personlige kvalifiserte sertifikater (PKI). Med eIDAS-forordningen åpnes
det opp for bruk av andre teknologier enn PKI, som for eksempel biometriske
autentiseringsfaktorer og FIDO2 på nivå «høyt». Flere tilbydere av autentiseringsløsninger
jobber derfor med å selvdeklarere andre løsninger på nivå «høyt» hos NKOM.
Som nevnt tidligere skal det ligge en risikovurdering til grunn for valg av sikkerhetsnivå på
autentiseringen til informasjonssystemer og EPJ i virksomheten. Det kan være hensiktsmessig
å beslutte ulike krav til autentiseringsstyrke for innlogging til tjenester med mange følsomme
opplysninger kontra tjenester uten følsomme opplysninger, eller til tjenester som er eksponert
mot internett kontra tjenester som kun er tilgjengelig på lokalt nettverk.

46

Normen 6.0, Kapittel 5.2.2 Autentisering
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3.2.5 Passord og passordhåndtering
Tiltak knyttet til passord og passordhåndtering skal besluttes med utgangspunkt i egen
situasjon og på grunnlag av en risikovurdering. 47 Det kan av den grunn være aktuelt å ha ulike
krav til passord, avhengig av hvilken risiko som er identifisert. Eksempelvis må krav om
kompleksitet og bytte av passord veies opp mot helsepersonell sin evne og mulighet til å huske
dette i akuttsituasjoner.
Særlige relevante forhold å ta stilling til i risikovurderingen når det skal besluttes tiltak
knyttet til passord og passordhåndtering, er
•

hvilke typer opplysninger, applikasjoner og systemer som skal beskyttes

•

hvilke brukertyper og privilegier brukere skal gis (administratorbrukere,
fellesbrukere og ordinære sluttbrukere)

•

antatt kapasitet og metoder til relevante trusselaktører

•

grad av fysisk sikring og kontroll på området der tilgangen gjøres fra

•

grad av tilgang/pålogging fra eksterne nett

•

grad av intern nettverkssikring i åpne og lukkede soner.

Eksempel på (utdrag fra) retningslinjer for passord for en ordinær sluttbruker med tilgang
til helseopplysninger:
-

Tofaktorautentisering skal være aktivert. Dersom det ikke er mulig, skal passordet være
minimum 16 tegn.

-

Passordet skal endres ved førstegangs pålogging på det aktuelle systemet, slik at det kun
er brukeren som kjenner passordet.

-

Passordet skal ikke være likt som passord som benyttes til private formål.

-

Samme passord skal ikke brukes om igjen i forbindelse med passordbytte.

-

Passordet skal ikke inneholde ord eller tall som kan assosieres med brukeren eller
tjenesten passordet gjelder for (eks. fødselsdato, navn på kjæledyr, bilmerke e.l.)

-

Ved bruk av tofaktorautentisering er det ikke krav til regelmessig bytte av passord.
Dersom tofaktorautentisering ikke er mulig skal passordet byttes minimum årlig.
Passordet skal også byttes umiddelbart ved mistanke om at uautoriserte har fått
kjennskap til passordet.

-

Antall mislykkede påloggingsforsøk er 12 ganger før kontoen sperres.

Det er viktig å huske at alle standardpassord (fabrikkinnstillinger) på systemer og utstyr skal
endres før behandling av helse- og personopplysninger starter. 48
I tillegg til gode passordrutiner hos sluttbrukeren, bør det innføres rutiner for å styre og
håndtere passordreglene på virksomhetsnivå, og sikre at disse harmoniserer med
helsepersonellets hverdag. Eksempelvis bør man ikke bytte passord på fredag ettermiddag,
for å unngå at det oppstår utfordringer med brukerkontoene som ikke kan løses før på mandag
morgen. Det bør tilstrebes å ta i bruk «single sign-on» på alle systemer og applikasjoner der
dette er mulig, for å gjøre påloggingen mer brukervennlig og effektiv for helsepersonellet.

47
48

Normen 6.0 kapittel 3.4 Risikovurdering og risikohåndtering
Normen 6.0 kapittel 5.2.2 Autentisering
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Videre bør virksomheten ha rutiner og systemtekniske tiltak for å kontrollere nye passord mot
mye brukte og kompromitterte passord, og rutiner for å sikre at passord ikke lagres i klartekst.
Det er utgitt anbefalinger og råd til passord og passordhåndtering av flere instanser, som blant
annet NSM 49, Nettvett.no 50, Center for Internet Security (CIS) 51 og britiske
sikkerhetsmyndigheter 52, for å nevne noen. Disse anbefalingene skal hjelpe virksomheter med
å etablere tiltak for å håndtere passord på en sikker og effektiv måte, og å oppnå sikker
autentisering.

3.3 Kontroll av tilganger
Virksomhetens ledelse skal påse at det jevnlig gjennomføres kontroll av hvem som har hatt
elektronisk tilgang. 53 Hovedformålet med kontrollen er å forebygge og avdekke snoking ved å
undersøke helsepersonells tilgangsmulighet og faktiske innsyn i pasientopplysninger.
Kontrollen vil også være nyttig for å vurdere om helsepersonell har de nødvendige tilgangene
for å gi forsvarlig helsehjelp og at tilgangene er i tråd med tjenstlig behov.
Det er ulike kontrolltiltak som vil bidra til å forebygge og avdekke snoking:
•

Gjennomgang av tilganger for å kontrollere at tilgangene er i tråd med tjenstlig
behov, og sikre at tilganger ajourholdes ved for eksempel bytte av
stilling/avdeling eller opphør av arbeidsforhold (se kapittel. 3.3.1).

•

Aktivere logging på sentrale funksjoner og etablere en rutine for å aktivt
analysere og overvåke loggene (se kapittel 3.3.2).

•

Informasjon til personell med tilgang om at tilganger logges og kontrolleres
(personellet har krav på å bli informert).

I tillegg til til virksomhetens kontroll, vil også pasientenes rett til innsyn i opplysninger som er
registrert på vedkommende, inkludert hvem som har hatt tilgang til opplysningene (se kapittel
3.4.1), kunne bidra til å forebygge og avdekke snoking. Virksomheten kan imidlertid ikke
redusere sin grad av kontroll ved å begrunne det med at pasientene kan bruke innsynsretten.

3.3.1 Gjennomgang av tilganger
Periodisk gjennomgang av tilganger vil være et kontrollerende element som kan bidra til å
fange opp avvik fra fastsatte rutiner for tildeling og deaktivering av autorisasjoner. Formålet er
å påse at kun de som skal ha autorisasjon for tilgang, faktisk har tilgang, samt påse at nivået
på tilgangen er riktig i henhold til vedkommende sine arbeidsoppgaver og er tilrettelagt for å
oppfylle tjenstlig behov.
Det er virksomhetens ledelse som skal påse at det jevnlig gjennomføres kontroll av at tilganger
er og har vært i tråd med tjenstlig behov.
Gjennomgang og kontroll av tilganger, herunder tildelte autorisasjoner, skal foretas 54
49 NSM – Råd og anbefalinger om passord: https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/rad-og-anbefalingerinnenfor-digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-om-passord
50 Nettvett.no – Slik lager du sterke passord: https://nettvett.no/passord/
51 CIS – Password Policy Guide: https://www.cisecurity.org/white-papers/cis-password-policy-guide/
52 National Cyber Security Centre: https://www.ncsc.gov.uk/collection/passwords/updating-your-approach
53 Normen 6.0 kapittel 5.2.3 Kontroll av tilgang
54 Normen 6.0 kapittel 5.2.3 Kontroll av tilganger
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•

ved organisasjonsendringer, overflytting av personell til annen enhet eller endring av
arbeidsområde

•

minimum årlig (gjerne i forbindelse med sikkerhetsrevisjon)

•

ved sikkerhetsbrudd for det informasjonsområdet som blir berørt av bruddet.

Kontrollen bør gjennomføres på et overordnet nivå for ikke å komme i konflikt med
taushetsplikten ved at flere enn nødvendig får tilgang til helseopplysninger om pasienten. Med
overordnet nivå menes eksempelvis å kontrollere at pasienten er inneliggende eller at det
foreligger en henvisning, istedenfor å gå inn i det enkelte behandlingsforløp for å kontrollere
detaljene. Dersom det imidlertid kommer en henvendelse fra pasienten om hvorfor innsynet er
gjort, eller ved en eventuell klagesak, skal kontrollen gjøres på detaljnivå for den konkrete
saken (se kapittel 3.4.1).
Dersom kontrollen fører til mistanke om at det har skjedd en urettmessig tilgang, skal
virksomhetens ledelse varsles. For øvrig skal hendelsen behandles iht. etablerte rutiner for
avviksbehandling, særlig for å få avklart om eksisterende tilgangskontroll er god nok.

3.3.2 Logging av tilgang og brukeraktiviteter
Logging skal benyttes som en del av virksomhetens kontroll av tilgangsstyringen. Logging er
en muliggjører for å oppdage brudd eller forsøk på brudd på taushetsplikten.
For å oppdage brudd eller forsøk på brudd, er det viktig at loggene analyseres. Det bør
gjennomføres en analyse på alle loggoppslag for kombinasjonen loggdata, ansattdata og
pasientdata. Analysene bør være risikobaserte. Oppslag som statistisk sett er vanlige
(normale) bør antas å være legitime, mens uvanlige oppslag skal vurderes nærmere. Dersom
det avdekkes brudd eller forsøk på brudd, skal dette håndteres som avvik 55 og
personalmessige reaksjoner vurderes. Dersom personalmessige reaksjoner ikke har
nødvendig effekt over tid, det vil si at det er gjentatt tilgang for flere personer som ikke har
tjenstlig behov, skal nødvendige tekniske tiltak iverksettes.
Logger skal også benyttes ved innsynsforespørsel fra pasient. Pasientens rett til innsyn er en
vel så viktig og effektiv kilde til å avdekke misbruk. 56 Det er derfor viktig at loggene er på et
format som kan tolkes av pasienten.
Logging og analyse av logger er også et viktig verktøy for å kartlegge hvorvidt tilgangsstyringen
er satt opp på en hensiktsmessig måte som ivaretar både tilstrekkelig sikring av tilgang og
begrensing av tilgang. Eksempelvis kan man gjennom analyse av logger få en oversikt over
hvor hyppig selvautorisering benyttes, og gjennom dette vurdere om tilgangsstyringen fungerer
optimalt. Dersom selvautorisering forekommer hyppig kan det tyde på at tilgangene som er
gitt, er for snevre. På den andre siden kan sjelden bruk av selvautorisering signalisere at
tilgangene som er gitt, er for vide.

55
56
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Les mer om innsynsretten i veilederens kapittel 3.4.1
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Hva skal logges? 57
I henhold til Normen skal minimum følgende handlinger relevant for tilgangsstyring logges:
•

Autorisert bruk av informasjonssystemene

•

All system- og administratorbruk til informasjonssystemer og infrastrukturen

•

Forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemer og infrastrukturen

•

Bruk av selvautorisering.

Med «bruk» menes ikke bare innlogging og bruk av systemer og infrastruktur, men også
hvilken type aktivitet brukeren har foretatt seg. Det kan gjelde for eksempel behandling av
individdata, utdypende vurdering, rettet kontroll, søk etter identitet, eksportering av data,
uttrekk fra tabeller og sammenstilling av individdata.
Følgende skal som minimum registreres i loggene ved autorisert bruk av behandlingsrettet
helseregister:
•

Identiteten til den som har lest, rettet, registrert, endret og/eller slettet helse- og
personopplysninger

•

Organisatorisk tilhørighet

•

Grunnlaget for tilgjengeliggjøringen

•

Tidsperioden for tilgjengeliggjøringen.

I tillegg til minimumskravene for hva som skal logges, bør følgende vurderes logget:
•

Rollen den autoriserte brukeren har ved tilgangen

•

Virksomhetstilhørighet

•

Type opplysninger det er gitt tilgang til

•

Hvem som har fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til pasientens eller
brukerens navn eller fødselsnummer.

Analyse av logger
I Normen er det krav om at elektroniske logger enkelt skal kunne analyseres ved hjelp av
analyseverktøy med henblikk på å oppdage brudd på regelverket.58
Ikke alle virksomheter har fått på plass tekniske løsninger og verktøy for å analysere logger,
og skal i påvente av dette etablere organisatoriske tiltak på området. 59 Organisatoriske tiltak
som kan kompensere for manglende tekniske tiltak, kan for eksempel være å etablere en rutine
for jevnlig gjennomgang av logger, der det blir tatt stikkprøver på tilfeldige pasienter.
Eksempelet under skisserer hvordan gjennomgangen kan utføres hos en liten virksomhet.

Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
59 Normen 6.0 kapittel 3.4 Risikostyring og risikohåndtering
57
58
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Eksempel:
Normvik Helsesenter er en liten helsevirksomhet som består av åtte behandlende helsepersonell.
Normvik Helsesenter har et pågående prosjekt der det jobbes med å få på plass et verktøy for
automatisk analyse av logger. I påvente av at prosjektet ferdigstilles har virksomheten, på
bakgrunn av en risikovurdering, etablert en rutine for periodisk kontroll av logger som vil
kompensere for manglende tekniske tiltak.
Lege Lars har god oversikt over de ansattes tjenstlige behov, og har fått ansvar for å gjennomføre
kontrollen av loggene. Hvert kvartal gjennomgår han loggene for å foreta stikkprøver på tilfeldig
utvalgte pasienter, for å påse at kravet om tjenstlig behov overholdes. Det hender at kontrollen
utføres hyppigere, eksempelvis dersom det er observert avvik i tidligere gjennomganger eller ved
pasientinnsyn, eller dersom annen informasjon indikerer at kontrollen bør utføres. Hvor mange
stikkprøver som utføres hvert kvartal har også en risikobasert tilnærming, og avhenger blant
annet av antall pasienter og behandlinger for inneværende periode. I tillegg til den tilfeldige
utvelgelsen av pasienter, foretas det også stikkprøver på pasienter som er særlig utsatt for
snoking, som for eksempel kjente personer og tidligere ansatte.
Når kontrollen er gjennomført, registreres dette i internkontrollsystemet. Avvik som eventuelt
oppdages rapporteres til daglig leder, som har ansvar for avvikshåndtering og vil vurdere
personalmessige reaksjoner.

For ytterligere detaljer om hvordan logging kan benyttes for å avdekke uautorisert bruk eller
forsøk på uautorisert bruk av helse- og personopplysninger, samt detaljer om hvordan logger
skal sikres og oppbevares, henvises det til faktaark 15 om logging og innsyn i logg. 60

3.4 Pasientens rettigheter
3.4.1 Pasientens rett til innsyn
Pasientens innsynsrett er en viktig del av kontrollen av tilgangsstyring, og bidrar til å hindre
misbruk av tilgangsrettigheter og sikre etterlevelse av prinsippet for tjenstlig behov. En pasient
har rett til innsyn i opplysninger registrert om seg selv i behandlingsrettet helseregister og
fagsystem. Innsynet gjelder også loggen over hvem, og fra hvilken virksomhet, som har
tilegnet seg hvilke opplysninger og på hvilket tidspunkt. 61
Enhver virksomhet som behandler helse- og personopplysninger, er pliktig til å tilrettelegge for
at den registrerte får innsyn i opplysningene på forespørsel. Det bør utarbeides egne rutiner
for å sikre at den registrertes rettigheter til innsyn blir ivaretatt, samt rutiner for å vurdere
påstander fra pasienter om mistenkt misbruk.
Les mer om retten til innsyn i eget veiledningsmateriell. 62

3.4.2 Pasientens reservasjonsrett
En pasient har rett til å motsette seg helsepersonells tilgang til sine helseopplysninger, samt
rett til å nekte informasjonsutveksling mellom helsepersonell, selv om opplysningene er

Faktaark 15 Logging og innsyn i logg
Normen 6.0 kapittel 4.2.3 Innsyn
62 Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger kapittel 4 og Faktaark 15 om logging
og innsyn i logg
60
61
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nødvendige for å yte helsehjelp. Kun dersom tungtveiende grunner taler for det kan utlevering
likevel skje. 63 Det kan for eksempel være dersom det er fare for liv eller alvorlig helseskade.
Når en pasient benytter seg av reservasjonsretten, skal helsepersonellet nedtegne kravet fra
pasienten i journalen. Det skal i journalsystemet kunne håndteres og være funksjonalitet som
tilrettelegger for sperringen for hele eller deler av journalen ved tilgang eller utlevering.
Journalen skal kunne sperres for enkeltpersonell, en gruppe av helsepersonell eller
virksomheter. Reservasjonsretten skal også ivaretas ved tilgang mellom virksomheter.
Ønsker pasienten å gjøre unntak fra sperringen, skal det være mulig. Det må da være mulig å
registrere at pasienten har samtykket til at det gis tilgang til sperrede opplysninger og at kravet
om sperring midlertidig er trukket tilbake eller ikke gjelder en bestemt situasjon eller
behandling.
Flere nasjonale e-helsetjenester har lovhjemmel for å behandle og lagre helse- og
personopplysninger digitalt, uten at pasienten må samtykke på forhånd. Dette gjelder for
eksempel Kjernejournal og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). For disse løsningene
har pasienten iht. lovverket rett til å reservere seg mot en slik behandling og lagring.
Virksomheter som forvalter tjenestene, må ha en løsning for å administrere og håndheve slike
reservasjoner.

3.5

Medarbeideres rettigheter

Logger regnes som personopplysninger. All bruk av loggene, inkludert innsamling,
oppbevaring og bruk i oppfølging av det enkelte helsepersonell, må oppfylle kravene i
personopplysningsloven. Virksomheten som er dataansvarlig må blant annet sikre at den
oppfyller informasjonsplikten, kravet til lovlighet og de øvrige personvernprinsippene i
personvernforordningen artikkel 5. 64 Dersom loggene skal brukes i kontrolltiltak overfor ansatte
bør virksomheten være oppmerksom på arbeidsmiljølovens krav til saklig grunn,
proporsjonalitet, forutgående informasjon, drøfting med tillitsvalgte og evaluering. 65 Les mer
om rettslige rammer for bruk av logger i kontrolltiltak overfor ansatte i faktaark 15 om logging
og innsyn i logger.

Helsepersonelloven §§ 25 og 45, samt pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3
Les mer om dette i faktaark XX om personvernprinsippene (her må link legges til siden)
65 Se arbeidsmiljøloven kapittel 9 og Arbeidstilsynet og Datatilsynets veileder om kontroll og overvåking i
arbeidslivet
63
64

Side | 34

Veileder for tilgang til helse- og personopplysninger

4. Tilgang mellom virksomheter
Med tilgang mellom virksomheter menes i denne sammenheng tilgang til informasjon på tvers
av juridiske personer, men også på tvers internt i én juridisk person, som for eksempel i en
kommune. Formålet med tilgang mellom virksomheter er i denne veilederen å kunne yte
forsvarlig helsehjelp. Kapittelet omhandler ikke samarbeid mellom virksomheter om felles
journal, da det er utarbeidet en egen veileder som tar for seg dette temaet. 66
Tilgangsstyring mellom virksomheter skal i utgangspunktet følge de samme prinsippene og
kravene til tilgangsstyring som er presentert i kapittel 3. Situasjonen blir imidlertid litt mer
kompleks når det er snakk om tilgang mellom virksomheter. Normen stiller derfor enkelte krav
som gjelder spesifikt for disse tilfellene. 67 Dette kapitlet gir veiledning til hvordan virksomhetene
skal forholde seg til disse kravene.

4.1 Tilgjengeliggjøring og utlevering av

helseopplysninger mellom virksomheter

Med mindre pasienten eller brukeren motsetter seg det, skal helsepersonell gi tilgang til
nødvendige og relevante helseopplysninger til samarbeidende personell, i den grad dette er
nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp til pasienten. 68 På denne bakgrunn er det
nødvendig å tilgjengeliggjøre helse- og personopplysninger på tvers av virksomheter i helseog omsorgssektoren. Med tilgjengeliggjøring menes at opplysningene enten deles ved at
helsepersonell fra en annen virksomhet gis adgang til selv å hente frem opplysningene i
journalsystemet, eller ved at opplysningene utleveres fra virksomheten hvor opplysningene er
registrert. Virksomheten som har behov for tilgang til helse- og personopplysninger hos annen
virksomhet, kalles her innhentende virksomhet. Virksomheten som gir tilgang til helse- og
personopplysninger til helsepersonell fra annen virksomhet, kalles her utleverende virksomhet.
Den metoden for tilgjengeliggjøring av informasjon mellom virksomheter som forekommer
hyppigest i dag, er at utleverende virksomhet publiserer metadata om journaldokumenter og
annen relevant data som tilgjengeliggjøres for innhentende virksomhet. Det er også mulighet
for å gi innhentende virksomhet adgang til selv å hente frem opplysningene i journalsystemet.
Dersom innhentende virksomhet bruker samme journalsystem fra samme leverandør, er
helsepersonellet i begge virksomheter kjent med bruk av systemet, og det kan være lettere å
styre tilgangen. Det er imidlertid ikke krav om at virksomhetene må benytte samme
journalsystem. Ved ukjent journalsystem må utleverende virksomhet tilrettelegge den
informasjonen som skal deles, og ved behov må helsepersonellet i innhentende virksomhet
gis opplæring i bruk av systemet før tilgang gis.
Innhentende og utleverende virksomhet skal til sammen ha tilgangsstyring som avgrenser
tilgangen til helseopplysninger ved helsehjelp. Virksomheter som ikke har god nok sikkerhet i

Se veileder om samarbeid mellom virksomheter om felles journal – en veileder med avtaleeksempler
Normen 6.0 kapittel 5.2.1.2 Tilgang til helse- og personopplysninger mellom virksomheter, 5.2.3 Kontroll av
tilgang, 4.2.5.2 tilgjengeliggjøring og utlevering av helseopplysninger mellom virksomheter ved ytelse av
helsehjelp
68 Normen 6.0 kapittel 4.2.5.2 Tilgjengeliggjøring og utlevering av helseopplysninger mellom virksomheter ved
ytelse av helsehjelp
66
67
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egne systemer, kan hverken gi helsepersonell fra andre virksomheter tilgang til
helseopplysningene, eller gis tilgang til helseopplysninger hos andre virksomheter.
Tilgang til opplysninger i utleverende virksomhet kan kun gis dersom pasienten ikke har
reservert seg mot slik utlevering (se kapittel 3.4.2). Journalsystemet i utleverende virksomhet
må ha funksjonalitet for å sperre tilgang, slik at journalopplysninger gjøres utilgjengelige for
enkeltpersoner, grupper av helsepersonell eller helsepersonell i andre virksomheter enn der
journalopplysningene er registrert.
Grunnlaget for tilgjengeliggjøring og utlevering mellom virksomheter
I Normen står det spesifisert at dataansvarlig og innhentende virksomhet, gjennom avtale eller
på annen måte, skal avklare hvordan autentisering, autorisering, logging og oppfølging av
logging skal foregå. 69 I dette arbeidet er det viktig at virksomhetene stiller krav til hverandre
og aksepterer hverandres krav, før tilgjengeliggjøringen og utleveringen kan starte. Begge
parter er lovpålagt å utveksle informasjon 70, og begge parter er lovpålagt å ivareta
informasjonssikkerheten. 71 Det må i hvert enkelt tilfelle gjøres en vurdering av om
tilgjengeliggjøringen og utleveringen er innenfor lovkravene eller ikke.
En av metodene for å muliggjøre tilgang mellom virksomheter, er å etablere en avtale mellom
utleverende og innhentende virksomhet. Avtalen 72 bør blant annet inneholde informasjon om
avtalens virkeområde, hvilke informasjonssystemer og opplysninger avtalen omfatter, hvilke
risikovurderinger som ligger til grunn for avtalen, avtalepartenes ansvarsområder og hvordan
Normens krav til tilgangsstyring skal ivaretas. Virksomhetene kan også bruke skreddersydde
erklæringer, der hver part definerer sitt ansvar og sine vilkår for samarbeidet.
En annen tilnærming til utveksling av helse- og personopplysninger mellom virksomheter, er
samarbeidet om felles tillitsmodell. Samarbeidet er tiltenkt å samle flere virksomheter i
sektoren rundt en ny tillittsmodell. I modellen er det foreslått at NHN blir et felles tillitsanker og
informasjon kan utveksles i henhold til tjenstlige behov, mellom virksomhetene i samarbeidet.
Arbeidet med etableringen av en plattform for felles tillitsmodell er fremdeles pågående, og det
er i skrivende stund usikkert hvordan samarbeidet vil legges opp i praksis. Veilederens kapittel
om tilgang mellom virksomheter vil bli revidert når arbeidet med felles tillitsmodell er ferdigstilt.

4.2 Risikovurdering ved tilgang mellom

virksomheter

Før tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter etableres, skal virksomhetene
gjennomføre risikovurderinger. Kravet om å gjennomføre risikovurderinger gjelder også
dersom det er behov for å gjøre endringer i tilgangene mellom virksomhetene. 73
Risikovurderingen skal danne grunnlaget for å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som skal
etableres ved tilgang mellom virksomheter, som blant annet hvilket sikkerhetsnivå for
autentiseringen som er tilstrekkelig.

Normen 6.0, Kapittel 5.2.1.2 Tilgang til helse- og personopplysninger mellom virksomheter
Se helsepersonelloven §45
71 Se for eksempel personvernforordningen artikkel 32 og pasientjournalloven § 22
72 Se eksempel på avtalemal for tilgang mellom virksomheter i vedlegg C
73 Normen 6.0, Kapittel 3.4 Risikovurdering og risikohåndtering
69
70
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For mer informasjon og veiledning om hvordan risikovurderinger kan utføres, vises det til
Normens veiledningsmateriell om risikostyring. 74

4.3 Autorisering ved tilgang mellom virksomheter
Det er krav til autorisering og tjenstlig behov ved tilgang mellom virksomheter, på lik linje som
for tilgang internt i virksomheter (se kapittel 3.1).
Autorisasjon for tilgang til helseopplysninger i andre virksomheters journalsystem skal tildeles
medarbeidere i innhentende virksomhet. Dataansvarlig (utleverende virsomhet) og
virksomhetene som gis tilgang til opplysninger (innhentende virksomhet) hos dataansvarlig,
skal sammen avklare hvordan autorisering til helseopplysninger hos dataansvarlig skal
foregå. 75
Autorisasjon av denne type tilgang må gis på et generelt nivå for det enkelte helsepersonell
som skal ha mulighet for tilgang til helseopplysninger i andre virksomheters journalsystem.
Videre må det foreligge et tjenstlig behov som utløser rettigheten til å benytte autorisasjonen i
forbindelse med en behandlingsrelasjon knyttet til en pasient. Tildelt autorisasjon skal
dokumenteres i autorisasjonsregisteret i innhentende virksomhet. 76 For informasjon om hvilke
opplysninger autorisasjonsregisteret skal inneholde, vises det til kapittel 3.1.4.

4.4 Autentisering ved tilgang mellom virksomheter
Personell i innhentende virksomhet skal autentiseres ved bruk av sikker autentiseringsløsning,
slik at det er sikkerhet for at personen som gis tilgang til journalinformasjon i utleverende
virksomhet, faktisk er den vedkommende utgir seg for å være. Dette på lik linje med
autentisering i forbindelse med tilgangsstyring internt i virksomheten.
Når det er snakk om autentisering ved tilgang mellom virksomheter, kan imidlertid risikobildet
se annerledes ut enn når det er snakk om autentisering for tilgang internt i virksomheten.
Eksempelvis kan informasjonen være mer eksponert mot uautoriserte brukere dersom det
benyttes portalløsninger og skyløsninger med et grensesnitt mot internett. Dette er faktorer
som bør inkluderes i risikovurderingen som skal ligge til grunn for tilgang på tvers.
Eksempel på sikker autentiseringsløsning er bruk av eID-løsninger på sikkerhetsnivå høyt (se
kapittel 3.2.4). En slik løsning har tilstrekkelig kvalitet og styrke, og sikrer tilfredsstillende
sporbarhet, slik at det er rimelig sikkert hvem som står bak en handling.
Eksempel:
Pålogging til kjernejournal med BankID, Buypass og Commfides tilfredsstiller det sikkerhetsnivået
som i dag er definert som sikkerhetsnivå høyt.

Veileder i risikostyring i helse- og omsorgssektoren
Normen 6.0 kapittel 5.2.1.2 Tilgang til helse- og personopplysninger mellom virksomheter
76 Normen 6.0 kapittel 5.2.1.1 Autorisasjonsregister
74
75
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4.5 Kontroll av tilganger mellom virksomheter
Kravet om at virksomheten skal ha kontroll og oversikt over all behandling av
helseopplysninger den selv er ansvarlig for, inkluderer også de opplysninger som
tilgjengeliggjøres for andre virksomheter.
Normen stiller krav til at partene skal samarbeide om kontroll av tilganger til helseopplysninger
mellom virksomhetene. Den dataansvarlige som har adgang til å autorisere helsepersonell for
tilgang, skal løpende kontrollere
•

hvem i egen virksomhet som elektronisk har hentet frem helseopplysninger fra annen
virksomhet

•

hvorfor dette er gjort

•

tidsperioden helseopplysningene er hentet frem.

Dersom kontrollen viser at noen urettmessig har hentet frem helseopplysninger, skal
virksomheten opplysningene er hentet fra og pasienten/brukeren opplysningene gjelder,
varsles. Avviket skal behandles i henhold til etablerte rutiner for avviksbehandling. 77
For at utleverende virksomhet skal kunne ha fullstendig kontroll, som beskrevet i første avsnitt,
bør utleverende virksomhet også få informasjon om det tjenstlige behovet hos personell fra
innhentende virksomhet, og sikre tilstrekkelig dokumentasjon og loggkontroll for dette.
Virksomhetene skal hver for seg og sammen gjøre kontroller som er med på å avdekke
eventuelle avvik. Normalt har utleverende virksomhet best forutsetninger for å kontrollere
hvilke opplysninger som er delt, mens innhentende virksomhet har best forutsetninger for å
kontrollere tjenstlig behov for opplysningene knyttet til helsehjelp til aktuell pasient.
Utover overnevnte gjelder tilsvarende krav som for kontroll av tilgang i virksomheten (se
kapittel 3.3.1).

77

Normen 6.0 kapittel 5.2.3 Kontroll av tilgang. Se også faktaark 8 om Avviksbehandling
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Endringshistorikk
Dato

Versjon

Endring

xx.12.21

2.0

Revidert iht. Normen 6.0.
Slått sammen med veileder i personvern og
informasjonssikkerhet ved tilgang til helseopplysninger mellom
virksomheter.

Side | 39

Veileder for tilgang til helse- og personopplysninger

Vedlegg
A. Definisjoner
For forklaring på generelle ord og uttrykk benyttet i denne veilederen henvises det til vedlegg
«6.2 Definisjoner» i Normen 6.0. Det er i midlertidig enkelte ord og uttrykk som er spesifikke
for denne veilederen og dermed ikke er definert Normen 6.0. Definisjonen av disse følger i
listen under.

-SMed «single sign-on» menes en autentiseringsprosess som lar brukeren få tilgang til flere
applikasjoner ved kun å logge inn én gang, for eksempel at det å logge på PCen/det lokale
nettverket gir direkte tilgang til å åpne en applikasjon uten å i tillegg måtte logge inn i
applikasjonen.
-TMed «tofaktorautentisering» menes en autentiseringsprosess som krever to ulike faktorer
ved innlogging til informasjonssystemene.
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B. Enkel sjekkliste for tilgangsstyringsprosessen
Under følger en sjekkliste som kortfattet oppsummerer anbefalinger til
tilgangsstyringsprosessen.
Tilrettelegging og forberedelser
Det er definert og implementert en tilgangsstruktur som ivaretar taushetsplikten og
prinsippet om tjenstlig behov. Tilgangsstrukturen er basert på en risikovurdering.
Det er etablert rutiner som ivaretar kravene til tilgangsstyring, herunder autorisering,
autentisering og kontroll av tilganger.
Det er definert hvilke personer/stillinger i virksomheten som har myndighet til å tildele
autorisasjon og bestille brukertilganger.
Det er definert hvilke personer/stillinger i virksomheten som har tilgang til å opprette
brukere og tilganger i hvert enkelt informasjonssystem.
Opprettelse av brukertilganger
Det er etablert en rutine for opprettelse og tildeling av brukertilganger i
informasjonssystemene. Rutinen kan enten omfatte manuelle eller automatiserte
prosesser, og skal ivareta følgende punkter:
Det gjennomføres en identitetskontroll av brukeren. Korrekt identitet
registreres i et master-register dersom dette ikke er foretatt på et tidligere
stadium.
Bestilling av bruker og tilganger skal følge etablerte rutiner. Det skal kunne
spores hvem som har godkjent bestillingen.
Brukeren opprettes med standardtilganger (og ved behov også med
tidsbegrensning) i tråd med sin funksjon, dersom annet ikke er spesifisert i
bestillingen.
Autorisasjonsregisteret oppdateres i tråd med tildelingen av tilgangen.
Endring og vedlikehold av brukertilganger
Det er etablert en rutine for endring og vedlikehold av brukertilganger i
informasjonssystemene. Rutinen kan enten omfatte manuelle eller automatiserte
prosesser, og skal ivareta følgende punkter:
Gamle tilganger deaktiveres ved bytte av stilling, endring i arbeidsoppgaver
eller bytte av lokasjon.
Nye tilganger opprettes i tråd med ny stillingsbeskrivelse, nye
arbeidsoppgaver eller ny lokasjon.
Det gjennomføres kontroll av tilganger og autorisasjoner jevnlig for å påse at
disse er i tråd med tjenstlig behov.
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Deaktivering av brukertilganger
-

Det er etablert en rutine for deaktivering av brukertilganger i informasjonssystemene.
Rutinen kan enten omfatte manuelle eller automatiserte prosesser, og skal ivareta
følgende punkter:
Det meldes ifra til de som jobber med brukeradministrasjon, som for eksempel
systemeiere eller IT-personell, når en ansatt har sagt opp.
Ansatte som slutter får tilgangene sine deaktivert i alle informasjonssystem og
infrastruktur ved sluttdato.
Ansatte som slutter leverer inn utlevert utstyr på sluttdato, som for eksempel
PC, adgangskort og autentiseringsfaktorer.
Det gjennomføres kontroll av aktive brukere opp mot ansatte som har sluttet,
for å påse at alle tilganger deaktiveres.
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C. Avtalemal
AVTALEEKSEMPEL VED TILGANG MELLOM VIRKSOMHETER,

Punkt 1 - Avtaleparter
Virksomhet

Organisasjonsnummer

[Virksomhet 1]
[Virksomhet 2]

Punkt 2 - Formål
Formålet med denne avtalen er å regulere avtalepartenes rettigheter og plikter når det gis tilgang til
helseopplysninger mellom virksomheter for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til den
enkelte, herunder å sikre at informasjonssikkerhet og personvern ivaretas.

Punkt 3 - Behovsvurderinger
Avtalen gjelder ved tilgjengeliggjøring av helseopplysninger ved tilgang mellom virksomheter. Med
tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter menes at helsepersonell og annet samarbeidende
personell gis tilgang til elektronisk å hente frem helseopplysninger om pasienten.
Behovet for og virkeområdet for avtalen skal være basert på konkrete behovsvurderinger.
Behovsvurderinger som ligger til grunn for avtalen, og inngår som vedlegg til avtalen:

1.
2.
3.
Punkt 4 - Risikovurderinger
Risikovurderinger som ligger til grunn for avtalen, og inngår som vedlegg til avtalen:

1.
2.
3.
Punkt 5 - Forutsetninger for inngåelse av avtalen
Det er etter pasientjournalloven § 19 krav om at dataansvarlig må sørge for at pasienters
helseopplysninger er tilgjengelige for helsepersonell og annet samarbeidende personell når det er
nødvendig for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp, innenfor rammene av taushetsplikten.
Det er den dataansvarlige som bestemmer på hvilken måte opplysningene skal gjøres tilgjengelige, og
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det er krav om at opplysningene gjøres tilgjengelige på en måte som ivaretar informasjonssikkerhet.og
personvern.
Innhentende og utleverende virksomhet skal til sammen ha tilgangsstyring som avgrenser tilgangen til
helseopplysninger ved helsehjelp. Virksomheter som ikke har god nok sikkerhet i egne systemer, kan
hverken gi helsepersonell fra andre virksomheter tilgang til helseopplysningene, eller gis tilgang til
helseopplysninger hos andre virksomheter.
Virksomhetene skal ha rutiner for tilgangsstyring som ivaretar informasjonssikkerheten i samsvar med
kravene i Normen (se avtalens punkt 7).
Partene skal forsikre seg om at forutsetningene er oppfylt. Hver av avtalepartene skal på forespørsel
fra den andre parten gi informasjon og nødvendig tilgang til opplysninger og rutiner om hvordan
kravene er oppfylt.

Punkt 6 - Hva avtalen omfatter
Avtalen skal redegjøre for hvilke behandlingsrettede helseregistre, deler av registre eller typer av
opplysninger avtalen omfatter.
Avtalen skal redegjøre for å beskrive hvilken metode som benyttes for tilgang mellom virksomheter.
Følgende metoder kan benyttes:
1. Tilgang fra eget journalsystem
2. Tilgang fra sikkert nettverk og sikker autentisering i virksomhet som gir tilgang
Nr.

Registerets dataansvarlig
(utleverende virksomhet)

Hvilket register
eller del av register

Hvilken metode for
tilgang er benyttet

Kommentar

1.
2.
3.
4.
5.
Punkt 7 - Rutiner
Rutiner for ivaretakelse av informasjonssikkerhet skal beskrives. Rutine for hvordan pasienten(e)
informeres skal også beskrives. Disse rutinene skal omhandle selve samarbeidet, altså avtalen om
tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter.
Følgende rutiner skal ligge til grunn for avtalen, og inngår som vedlegg til avtalen:
Krav

Ansvarlig for utarbeidelse

Ansvarlig for oppfølging

Avvikshåndtering
Autorisering
Sikker autentisering
Logging og loggoppfølging
Samarbeid om kontroll
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Informasjon til pasient

Punkt 8 Endring av samarbeid om tilgang til helseopplysninger
Avtalen skal angi hva som skal skje med behandlingen av opplysningene ved endring av samarbeidet,
for eksempel:
-

Utvidelse (må beskrives konkret)
Innskrenkning (må beskrives konkret)

Punkt 9 Oppsigelse
Avtale om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter opphører når en eller flere av deltakerne
sier opp avtalen.
Oppsigelsen skal være skriftlig.
Frist for oppsigelse er [6] måneder [her benyttes 6 måneder som et eksempel] regnet fra siste dato i
måneden.

Punkt 10 - Avtale om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Avtale om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter er inngått mellom:
og

[Virksomhet 1]

[Virksomhet 2]

Signatur

Signatur

[Navn]
[Stilling funksjon]

[Navn]
[Stilling/funksjon]
Dato:
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Veileder med
avtaleeksempler
ved samarbeid
om felles journal
Versjon 3.1 - Utkast
[Måned] [År]

Utarbeidet med støtte fra direktoratet for e-helse
Vedtatt av styringsgruppen for Normen

[Rapportnummer]

1

[Sett inn veilederens navn]
Denne veilederen er et støttedokument under Norm for informasjonssikkerhet og personvern
i helse- og omsorgssektoren (Normen). Normen forvaltes av Styringsgruppen for Normen, etter
Normens forvaltningsmodell.
Normen skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern i den enkelte
virksomhet og i sektoren generelt. Innbyggere og ansatte skal være trygge på at opplysninger
om dem behandles på en sikker måte i helse- og omsorgssektoren. Normen skal bidra til at
virksomheter i helse- og omsorgssektoren kan ha gjensidig tillit til hverandre, ved å etablere
mekanismer og regler som sørger for at behandling av helse- og personopplysninger
gjennomføres på et forsvarlig sikkerhetsnivå.
Alt om Normen, Normens krav og veiledningsmateriell finnes på www.normen.no.
En til enhver tid oppdatert versjon av veilederen finnes på www.normen.no. Dersom du har
spørsmål knyttet til veilederen kan du sende spørsmål og kommentarer til:
sikkerhetsnormen@ehelse.no
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn

Etter pasientjournalloven § 9 jf. § 8 er det nå åpnet for at to eller flere virksomheter kan
samarbeide om felles journal. Bestemmelsen gjelder fagsystemer og andre journaler hvor
helsepersonell som yter helsehjelp nedtegner eller registrerer opplysningene om pasientene i
samsvar med dokumentasjonsplikten. Det er viktig å merke seg at en etablering av felles
journal vil erstatte den virksomhetsinterne journalen. Samarbeidet om felles journal kan
omfatte alle typer behandlingsrettede helseregistre. Det kan samarbeides om helhetlige
systemer som utgjør hele pasientjournalen i virksomheten(e) eller om enkelte
behandlingsrettede helseregister, som er en del av pasientjournalen i virksomheten(e).
Virksomheter som tidligere har inngått avtale om å samarbeide om pasientjournal etter
forskrift om etablering av virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert
arbeidsfellesskap, kan fortsette dette i henhold til kravene i den nye lovbestemmelsen selv
om forskrift om formalisert arbeidsfellesskap er opphevet.
Formålet med å etablere en felles journal for virksomhetene er å fremme ytelse av effektive
og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. I praksis innebærer det at hver pasient har én
journal innen samarbeidet om felles journal og at helsepersonellet tilknyttet fellesskapet fører
opplysninger i denne journalen.
Én felles journal vil gjøre det lettere å se de ulike tiltakene i sammenheng og vurdere
helheten i pasientbehandlingen. Det vil kunne bidra til bedre pasientsikkerhet ved at
journalføringen skjer i samme journal.

1.2 Om veilederen

Veilederen gir veiledning til etterlevelse av kravene i Normen ved etablering av felles journal.
Veilederen gir hjelp til bl.a.:
•
•
•

Definere ansvar og fastsette oppgaver
Fastsette prinsipper for felles journal
Foreslå avtaletekster for ulike typer samarbeid om felles journal

Forutsetningen for denne veilederen er at samarbeidet mellom virksomhetene er etablert
etter gjeldende lover. Merk derfor at veilederen ikke gir anvisning på hvordan virksomhetene
inngår avtaler om samarbeidet, men vilkårene for etablering av felles journal innenfor
samarbeidskonstellasjonene. Det gis også eksempler på hvordan dette kan avtalereguleres.

1.3 Målgruppe

Målgruppen for denne veilederen er virksomheter som yter helsehjelp og som ønsker å inngå
samarbeid om felles behandlingsrettet helseregister i henhold til pasientjournalloven § 9.
Aktuelle aktører kan være privateide virksomheter så vel som offentlige virksomheter,
fastleger og avtalespesialister. Det er ikke satt noen grense for hvor omfattende samarbeidet
om felles journal kan være. Bestemmelsen åpner for omfattende samarbeid med et stort
antall virksomheter og pasienter.
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Aktuelle målgrupper er for eksempel:
•
•
•
•
•
•

Virksomheter med samme gruppe helsepersonell (gruppepraksis) som allerede har
en form for samarbeid, men ønsker å formalisere dette og drifte felles journal
Som eksempelet ovenfor, men virksomheter med ulike grupper helsepersonell
(profesjonssamarbeid) som yter helsehjelp til pasienten
Kommune med dels kommunal og dels privat hjemmetjeneste
Privat drevet sykehjem og kommunal hjemmetjeneste
Lokalmedisinsk senter (helsehus) og intermediært tilbud
Samarbeid i spesialisthelsetjenesten (for eksempel mellom to eller flere helseforetak,
eller mellom helseforetak og kommune og/eller private aktører)

Veilederen vil også være nyttig for leverandører av journalsystemer.
Modellen nedenfor gir leseren hjelp til å identifisere hvilken eksempelmodell som er relevant
for det aktuelle samarbeidet. Eksemplene i kapittel 4 kan være relativt identiske, men
illustrerer ulike virksomhetsmodeller. Merk at kapittel 2.1 må leses uansett.

Figure 1: Flytskjema for identifisering av relevant eksempelmodell
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2. Etablering av felles journal
2.1 Vilkår for etablering av felles journal

For at virksomheter skal kunne inngå samarbeid om behandlingsrettede helseregistre
oppstiller pasientjournalloven § 9 som vilkår at det skal inngås en skriftlig avtale ved
samarbeid om felles journal, og den setter også krav til innholdet i avtalen. Formålet med
avtalen er å sikre klare ansvarsforhold.
Avtalen skal være skriftlig og inneholde følgende:
Nr.

Krav etter lovbestemmelsen

Forklaring

1.

Hva samarbeidet omfatter

•

•
2.

Hvordan pasienten eller brukerens
rettigheter skal ivaretas

•

•
•
3.

Hvordan helseopplysningene skal
behandles og sikres, også ved
endringer i eller opphør av
samarbeidet,

•
•

•

•

Her beskrives hva som omfattes av
samarbeidet. Samarbeidet kan være alle
typer behandlingsrettede helseregistre,
og loven oppstiller ingen grense for hvor
omfattende samarbeidet kan være.
Hvilke behandlinger av helse- og
personopplysninger det skal samarbeides
om
Etablering av rutiner for håndtering av
henvendelser fra den registrerte og
ivaretakelse av pasientens rett til innsyn,
retting, sletting og sperring (jf. bla.
pasientjournalloven § 18 og pasient- og
brukerrettighetsloven § 5-1.)
Hvor pasienter og brukere kan ta kontakt
for å få oppfylt sine rettigheter
Fordeling av andre typer oppgaver enn
ivaretakelse av rettigheter bør klargjøres
og inngå i avtalen
Ansvar for prosedyrer (f.eks.
tilgangsstyring, hendelsesregistrering
mv.)
Med bakgrunn i formålet med felles
journal (jf. kap. 2.1) kan alt
helsepersonell, når det foreligger tjenstlig
behov, føre i journalen. Pasientjournalen
kan derfor være et resultat av flere
virksomheters føringer
Vær oppmerksom på at
hendelsesregisteret også skal overføres
som en del av journalen ved et opphør av
samarbeidet.
Vedrørende spørsmålet om hvor
journalen skal overføres vises det til
eksemplene i kap. 4.
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Nr.

Krav etter lovbestemmelsen

Forklaring
•

•

4.

Dataansvar

•
•

Det er naturlig at leverandør av EPJsystemet / fagsystemet konsulteres slik at
systemets muligheter og begrensninger
klargjøres
Det er også nødvendig å avklare
ansvarsforhold med tanke på
oppbevaring av arkiver som er skapt etter
endring eller opphør av avtalen
Hvis det er én dataansvarlig skal denne
føres opp 1
Hvis det er flere dataansvarlige skal alle
føres opp og det bør angis hvem som er
representant 2 utad.

Eksemplene i kapittel 4 inneholder nødvendige formuleringer for å ivareta
pasientjournallovens og Normens bestemmelser. Den enkelte avtale må tilpasses behovene
til det enkelte samarbeidet.
Avtalene kan benyttes som et eget kapittel eller som vedlegg til en avtale som regulerer
samarbeidet mellom virksomhetene.
Eksemplene er tilgjengelig i formatene Microsoft Word og OpenDoc på www.normen.no.

2.2 Opphør av avtalen

Opphør av avtale om bruk av felles journal skjer ved at en eller flere av partene sier opp
avtalen.
Eksempler på opphør kan være:
•
•
•
•

Samarbeidet om felles journal mellom partene opphører
Tjenesteyter mister eller avslutter avtalen med kommunen eller et regionalt
helseforetak
En virksomhet skal opphøre
En virksomhet skal gjøre overgang til en annen samarbeidskonstellasjon

Pasientjournalloven § 9 gir ikke nærmere føringer for hva partene skal gjøre ved opphør av
samarbeidet om felles journal. Hva som gjelder ved opphør det er opp til partene å
avtaleregulere dette nærmere.
Dokumentasjonsplikten er førende for hva som skal skje med journalen ved opphør av
samarbeidet. Formålet med dokumentasjonsplikten er å sikre at opplysninger som er
nødvendige og relevante for en forsvarlig behandling av pasienten blir nedtegnet og kan
gjenfinnes. Dokumentasjonsplikten har også til formål å gi tilsynsmyndigheter og andre
relevante instanser innsyn i helsehjelpen som er gitt. For å dekke lovkravet og formålet er det
derfor et minimum at virksomheten, ved opphør av samarbeid, tar med seg det
virksomhetens helsepersonell har dokumentert. Det kan også være nødvendig å ta med
I tilfeller hvor kommunen ved tjenesteutsettelse velger å inngå samarbeid felles journal, er det
kommunen som er databehandlingsansvarlig, ettersom det er kommunen som bestemmer formålet for
behandling av helse- og personopplysninger ved tjenesten.
2 Kontaktperson utad for pasienter og myndigheter.
1
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opplysninger som journalføringen er bygget på, dvs. eventuelle nedtegninger/prøvesvar som
har betydning for de konkrete vurderinger som er gjort.
Ved opphør av samarbeid om felles journal vil formålet med samarbeidet, som er å
tilgjengeliggjøre opplysninger for å sikre sammenheng og kvalitet når helsehjelpen ytes av
flere virksomheter, ikke lenger være tilstede. Det vil derfor ikke være aktuelt å ta med kopi av
journalnotater fra de andre virksomhetene, med mindre dette er nødvendig og relevant
informasjon for å dokumentere helsehjelpen i etterkant. Slik informasjon for å yte helsehjelp
til pasienter vil kunne etterspørres på lik linje med andre samarbeidende virksomheter ved
behov på senere tidspunkt.
Et eksempel er der en privat ideell virksomhet innen psykisk helsevern som har deltatt i
journalsamarbeid med et helseforetak, trekker seg ut av samarbeidet. Virksomheten skal ha
med seg de helseopplysningene som er nødvendige og relevante for å oppfylle
dokumentasjonsplikten. Dette innebærer at det som hovedregel vil utelukke at den private
ideelle virksomheten skal ha med seg den somatiske delen av pasientens journal hvis
virksomheten trekker seg ut av journalsamarbeidet.
Bestemmelsene i pasientjournalforskriften § 1517 om opphør av virksomhet vil fortsatt
gjelde. For ikke å skape usikkerhet ved opphørstidspunktet for de som eventuelt skal
fortsette i samarbeidet, er det særlig viktig at det blir nedlagt et grundig arbeid med avtalens
punkt om hvordan man håndterer endringer og opphør av samarbeidet, jf. kap. 2.1.

2.3 Ansvar, oppgaver og arbeidsfordeling

De dataansvarlige vurderer om pasientjournalloven § 9 kan benyttes som hjemmel for felles
journal. Ved samarbeid om felles journal har alle virksomhetene en selvstendig plikt til å
oppfylle kravene som er pålagt den dataansvarlige. Paragraf 9 krever innebærer normalt at
det er felles dataansvar. Dette er ikke til hinder for at ansvaret for ulike oppgaver fordeles
mellom de dataansvarlige.
I gitte situasjoner ved etablering av felles journal vil en kommune alene være dataansvarlig
(se kapittel 4.5).

2.3.1 Om dataansvaret

All behandling av helse- og personopplysninger krever en dataansvarlig. Dataansvaret
innebærer å bestemme formålet med behandlingen av helse- og personopplysningene og
hvilke hjelpemidler som skal brukes for dette. Den eller de avtalepartene som har den
faktiske kontrollen med og ansvaret for databehandlingen av helse- og personopplysninger,
er dermed dataansvarlig(e).
Den dataansvarlige har plikt til å sørge for:
•
•
•

tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet ved at kravene til
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt
at taushetsplikten som påhviler helsepersonellet kan ivaretas innenfor samarbeidet
om felles journal
at pasientens eller brukerens rettigheter blir ivaretatt

Som del av dette stilles det krav til den dataansvarlige å:
•

sørge for at all behandling av helse- og personopplysninger har et gyldig
behandlingsgrunnlag
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•
•
•
•
•

sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og etablere internkontroll
gi pasienten/brukeren innsyn
gi informasjon og veiledning til pasienten/brukeren
sørge for rutiner for retting og sletting av helseopplysninger
oppfylle meldeplikt og konsesjonsplikt

Det er et krav at den dataansvarlige må ha partsevne – det vil si kunne saksøkes for
domstolene. Dataansvaret må derfor ligge på konkret angitte virksomheter i samarbeidet.
Pasientjournalloven gir adgang til å ha et felles (også omtalt som «delt») dataansvar.
Felles dataansvar oppstår der to eller flere virksomheter bestemmer seg for å opprette og
føre én felles journal for all behandling av et bestemt sett av helse- og personopplysninger.
Gjennom dette bestemmer de at formålet er å dokumentere helsehjelp i felles journal og at
den felles journalen er virkemidlet for å få gjennomført dette. I en slik situasjon vil alle ha det
samme ansvaret for hele behandlingen av helse- og personopplysningene i journalen.
Ved felles dataansvar har alle dataansvarlige en selvstendig plikt til å oppfylle
pasientjournallovens krav. Dette betyr at dataansvaret ikke kan fordeles til en eller flere av
avtalepartene, mens andre blir sittende uten ansvar. De praktiske oppgavene som er knyttet
til dataansvaret kan imidlertid fordeles mellom avtalepartene.
Virksomhetene har erstatnings- og strafferettslig ansvar som følger av
personopplysningsloven og pasientjournalloven. Det kan fremmes krav overfor hvilken som
helst av de dataansvarlige virksomhetene. Partene kan ikke avtale seg bort fra dette
ansvaret, men kan avtale hvordan krav og pålegg skal håndteres mellom partene.
Hver enkelt dataansvarlig må for eksempel vurdere om informasjonssikkerheten er
tilfredsstillende i den valgte løsningen for felles journal, og må på eget grunnlag ta stilling til
om den oppfyller lovens krav. Det anbefales at partene sammen benytter Faktaark 6b –
Sikkerhetsrevisjon – sjekkliste og Faktaark 38 – Sikkerhetskrav for systemer (se
www.normen.no) kolonnen for systemkrav i vedlegg 6.1 til Normen, for å kontrollere og
dokumentere at løsningen for felles journal oppfyller Normens krav til informasjonssikkerhet,
og at resultatet av gjennomgangen inngår som bilag til avtalen mellom partene (se pkt 4.
Avtalens dokumenter i kapittel 3).

2.3.2 Om fordeling av oppgaver

Ved felles journal stiller § 9 krav til at forholdet mellom de dataansvarlige formaliseres i
skriftlig avtale. Avtalemalene i denne veilederen skisserer ulike forslag til hvordan fordelingen
av oppgaver kan reguleres mellom avtalepartene.
Det er viktig at det er klart både innad mellom avtalepartene og utad overfor pasientene mht.
hvem som er dataansvarlige, og hvordan oppgavene knyttet til dataansvaret er fordelt.
De viktigste hensiktene med et klart definert ansvarsforhold er:
•
•
•

Pasienten/brukeren har rettigheter iht. lovverket som skal ivaretas
Virksomhetens bevissthet om eget ansvar som dataansvarlig.
Ansvaret er sanksjonert, og brudd på pliktene som dataansvarlig kan resultere i
overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, erstatning eller straff.

Virksomheter med felles dataansvar kan avtale praktiske ordninger mht. håndtering av f.eks.
henvendelser fra pasienter for å gjøre det enklere for pasientene. Selv om én avtalepart er
kontaktpunkt vil de øvrige avtalepartene likevel ha plikt til å oppfylle innsynsrett eller utføre
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retting og sletting, enten direkte eller via etablerte kanaler ut fra hvordan dette er regulert i
avtalen.
Det kan avtales at én av avtalepartene håndterer oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet
på vegne av de andre. Ved slike tilfeller er det viktig at alle dataansvarlige avtaleparter får
tilfredsstillende dokumentasjon. Dette innebærer at de må få så god informasjon at de selv
kan vurdere om informasjonssikkerheten er tilfredsstillende for dem.

Virksomhet med tjenesteutsetting
En kommune kan fritt velge å tjenesteutsette sine kommunale tjenester til enten private eller
offentlige tjenesteytere. I en slik situasjon kan det avtales å benytte en felles journal med
hjemmel grunnlag i pasientjournalloven § 9. Kommunen beholder da dataansvaret alene
(bestemmer formålet og virkemidlene ensidig) (se kapittel 4.5).

2.3.3 Databehandler

Benyttes det databehandler for drift av felles journal er det viktig å avklare ansvarsforholdet
mellom de dataansvarlige og databehandler. Dette reguleres nærmere i en
databehandleravtale. En databehandleravtale er en avtale mellom den dataansvarlige og
databehandler (ekstern driftsenhet).
Se Faktaark 10 - Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) som gir et eksempel til
avtaletekst (www.normen.no).

2.4 Praktisk etablering av felles journal

Etter pasientjournalloven § 9 skal en felles journal erstatte den enkelte virksomhets interne
journal. Virksomheten kan ikke operere med to pasientjournaler med samme formål. Det er
ikke anledning til skyggejournaler 3 – alt skal føres i én felles journal.
Ved etablering av samarbeid om felles journal er det flere løsninger som er mulig:
•
•
•

Eksisterende journaler fra virksomhetene slås sammen til én felles journal. Denne
løsningen sikrer at historiske opplysninger er tilgjengelige i felles journal.
Ta utgangspunkt i én av virksomhetenes eksisterende EPJ-system med eksisterende
journal som basis for felles journal. Her vil den enes historiske journaler være
tilgjengelig i felles journal.
Anskaffe nytt EPJ-system for føring av felles journal.

Ved de to siste eksemplene kan historiske helse- og personopplysninger beholdes i de
gamle EPJ-systemene for oppslag og ivaretakelse av dokumentasjonsplikten, men det
anbefales at alle opplysninger flyttes over til felles journal.
Ved sammenslåing av eksisterende journaler anbefales det at det legges til rette for å kunne
tilbakeføre journalene til den opprinnelige dataansvarlige ved behov, og dersom det er
anledning til dette innenfor regelverket.

Med skyggejournal menes annen pasientjournal som helsepersonell opprettholder i virksomheten i
tillegg til felles journal.

3
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2.4.1 Krav til informasjonssikkerhet og styringssystem for
informasjonssikkerhet
Krav til informasjonssikkerhet følger av pasientjournallovens krav § 22 og Normens krav.

De fleste kravene er grundig dokumentert i eksisterende dokumenter (faktaark og veiledere)
som er publisert på www.normen.no jf. kap. 5.1 nedenfor.
I denne veilederen er ikke kravene til informasjonssikkerhet behandlet på nytt, men det vises
til de nevnte dokumentene. Det er imidlertid viktig at det utarbeides og følges opp et felles
styringssystem for informasjonssikkerhet (internkontroll) i forbindelse med etablering av felles
journal. Om en felles journal har flere dataansvarlige bør det etableres felles prosedyre for
tilgangsstyring 4 i styringssystemet for informasjonssikkerhet.
Prinsippene for tilgangsstyring i felles journal er et av de viktigste virkemidlene for at
taushetsplikten blir ivaretatt.
All tilgang til og bruk av felles journal skal hendelsesregistreres (se Faktaark 15 Hendelsesregistrering og oppfølging Logging og innsyn i logg). Hendelsesregistret skal
oppbevares like lenge som journalen. Hendelsesregisteret i felles journal skal blant annet gi
den registrerte opplysninger om hvem som har hatt tilgang og hvor ofte tilgangen er benyttet.
Den dataansvarlige skal jevnlig gjennomgå hendelsesregisteret med tanke på å oppdage
urettmessig tilgang og brudd på taushetsplikten. Det skal utarbeides felles prosedyrer for
gjennomgang av hendelsesregisteret.

4

For nærmere veiledning om tilgangsstyring, se veileder om tilgang til helse- og personopplysninger

Side | 11

[Sett inn veilederens navn]

3. Generell Avtalemal
Dette er et generelt avtaleeksempel basert på at partene har felles dataansvar. Denne malen
er ganske utfyllende, og må tilpasses slik at avtalen passer for det felles journal-samarbeidet
mht. hvem som er partene og hva samarbeidet gjelder.

AVTALEEKSEMPEL FELLES DATAANSVAR
1. Avtaleparter
Organisasjonsnummer

Avtaleparter

Dataansvarlig, jf. § 9 d)

[Virksomhet 1]

Ja

[Virksomhet 2]

Ja

[Virksomhet 3]

Ja

[Virksomhet 4]

Ja

5

Ved bruk av databehandler (ekstern driftsleverandør)
Virksomhet

Adresse

Organisasjonsnummer

[Driftsleverandør AS]

[Driftsveien 9]

[xxx]

2. Formål
Formålet med denne avtalen er å regulere samarbeidet om behandlingsrettet helseregister, jf.
pasientjournalloven § 9, mellom avtaleparter som yter helsetjenester. Avtalen skal regulere forhold
knyttet til at de samarbeidende avtalepartene oppretter én felles pasientjournal.
Avtalen skal sikre klare ansvarsforhold mellom avtalepartene mht. sentrale forhold som hvem som er
dataansvarlig, hvem som har ansvar for informasjonssikkerhet, herunder tilgangsstyring, hvem som har
ansvar for å sikre pasientrettigheter og på hvilken måte disse sikres, herunder ha rutiner for hvordan
henvendelser fra pasienter skal håndteres. Avtalen skal også regulere hvordan den felles journalen
skal håndteres ved endringer i samarbeidet, eller dersom den felles journalen skal opphøre å eksistere.
[Ev. ytterligere beskrivelse av formålet]

3. Bakgrunn og behov for samarbeidet
Nærmere angivelse av bakgrunnen for samarbeidet:
•
•

[Beskrivelse av behov og virkeområde for felles journal
Forarbeid som er gjort for å etablere felles journal, henvisning til relevante dokumenter

5 Se punkt 6 nedenfor for behandling av databehandlingsansvarliges ansvar og fordeling av oppgaver knyttet til dette.
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•
•

o legges som bilag til avtalen, jf. punkt 4.
Risikovurdering ved etablering av felles journal
…]

4. Avtalens dokumenter
[Angi hvilke dokumenter (med dato/versjonsnummer eller med angivelse av at det gjelder de til enhver
tid gjeldende dokumentene, ev. lenker), ev. deler av dokumenter, som inngår i avtalen, som f.eks.
risikovurdering, systembeskrivelse m.m.]
Dokumenter som inngår i avtalen [eksempel]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[Bilag 1 Forprosjektrapport for konsolidering av pasientjournalsystemer
Bilag 2 Beskrivelse av felles journalsystemløsning
Bilag 3 Risikovurdering(er)
Bilag 4 Beskrivelse av felles forvaltningsregime (inkl. ansvarskart og endringsstyring) (til enhver
tid gjeldende)
Bilag 5 Styringssystem for informasjonssikkerhet (internkontroll) (til enhver tid gjeldende)
Bilag 6 Rutiner for henvendelser fra pasienter som er registrert i felles journalsystem
Bilag 7 Rutiner for å gi pasienter informasjon om felles journal
Bilag 8 Rutiner for tilfeller hvor man skal ta inn nye avtaleparter
Bilag 9 Rutiner for ivaretakelse av pasient/brukers rettigheter jf. § 9 b (til enhver tid gjeldende)
Bilag 10 Faktaark 6b – Sikkerhetsrevisjon – sjekkliste (i utfylt stand, som et resultat av
partenes felles gjennomgang av faktaarket som en status på informasjonssikkerheten i
løsningen for felles journal som skal benyttes ved avtaleinngåelse)
Bilag 11 Faktaark 38 – Sikkerhetskrav for systemer (i utfylt stand, som et resultat av partenes
felles gjennomgang av faktaarket som en status på informasjonssikkerheten i systemet som
skal benyttes for felles journal ved avtaleinngåelse)
Bilag 12 Endringer
………]

Avtalepartene har felles dataansvar.

5. Dataansvar

Dette innebærer at alle avtaleparter har tilsvarende ansvar for de opplysningene i den felles journalen
som er listet opp i punkt 6. i denne Avtalen.
Hver av avtalepartene forvalter sine oppgaver under ansvaret i henhold til fordelingen i Avtalen.,
herunder hvordan pasientenes rettigheter ivaretas, jf. Avtalens punkt 7. og hvordan helseopplysninger
behandles og sikres jf. Avtalens punkt 8.
Representasjon utad.
Avtalepartene skal ha felles rutiner for å ivareta pasientens rettigheter.
Pasienter skal kunne henvende seg til [hver enkelt av avtalepartene/ en av avtalepartene] som angitt i
[Bilag 6] som samarbeider om felles journal for å håndheve sine rettigheter, jf. Rutiner for henvendelser
fra pasienter i [Bilag 6].
Fordeling av oppgaver
Som dataansvarlige har avtalepartene fordelt ansvaret for praktiske oppgaver på følgende måte:
•
•
•

[xxx
xxx
…]
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[Hvis aktuelt: Alle avtalepartene har vedtatt og skal følge det utarbeidede styringssystemet for
informasjonssikkerhet.]
[eksempel på regulering der ny felles journalløsning anskaffes. Punktene fra 4 og nedover vil være
ganske like også der det ikke skjer en nyanskaffelse.]
Plassering av ansvar for oppgaver for å etablere felles journal
Nr

Oppgave

Ansvarlig

1.

Anskaffe felles journal

Virksomhet 2

2.

Inngå avtale og ivareta kontakt med leverandør av felles journal

Virksomhet 2

3.

Anskaffe IKT-infrastruktur

Virksomhet 4

4.

Daglig drift av IKT-infrastruktur og felles journal

Virksomhet 4

5.

Inngå og følge opp avtale med databehandler

Virksomhet 1

6.

Inngå og følge opp avtale med leverandør for teknisk bistand

Virksomhet 4

7.

Etablere og følge opp internkontroll (styringssystem for informasjonssikkerhet)
for en felles journal

Virksomhet 1

8.

Gjennomføre daglig administrasjon og oppfølging av felles journal iht.
styringssystemet for informasjonssikkerhet

Virksomhet 1

9.

Annet: ivareta pasientens rettigheter, informasjonssikkerhet, andre
avtaleforhold, informasjon til pasient om felles dataansvar og hva det
innebærer, informasjon til pasient om pasientrettigheter.

Virksomhet x

[Eksempel]

6. Hva samarbeidet omfatter – avtalens omfang (§ 9 a)

Oversikt over hva det skal samarbeides om
Avtalepartene skal samarbeide om å ha ett felles journalsystem. Dette omfatter følgende:
•
•

[angivelse av hva som omfattes - hele/deler av] avtalepartenes journal
I journalen, [opplysninger om pasientens
• personalia
• pårørende
• fastlege
• medikasjon
• kritisk informasjon
• CAVE-opplysninger
• Kontaktpersoner og diagnoser satt utenfor sykehus
• Liste over kontakter med spesialisthelsetjeneste – pasientkronologi]

7. Ivaretakelse av pasient/brukers rettigheter (§ 9 b)
[Dersom avtalepartene ønsker å være konkrete: Angi nærmere hvilke rettigheter som skal ivaretas og
hvordan. Alternativt kan det vises til rutiner, jf. punkt 4, bilag 9 Ivaretakelse av pasient/brukers
rettigheter (til enhver tid gjeldende)]
[Eksempel]
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Pasient/brukers rettigheter skal ivaretas på følgende måte:
Rett til å sperre for tilgang fra helsepersonell
•
•

[i henhold til den til enhver tid gjeldende rutine for sperring overfor helsepersonell, jf. bilag 9]
[eller konkret angivelse av hvordan sperrerett ivaretas og hvordan det gis informasjon om
sperrerett til pasient/bruker]

Rett til innsyn
•
•

[angi hvordan innsynsrett ivaretas]
[angi hvordan det gis informasjon om innsynsrett til pasient/bruker]

Rett til informasjon
Informasjon som gjelder samarbeidet om den felles journalen og hvilke rettigheter pasienten/brukeren
har mht. at helse- og personopplysninger dokumenteres i felles journal skal gis av hver enkelt
avtalepart til de pasienter/brukere som den enkelte avtaleparten har et behandlingsforhold til.
•
•

[angi hvordan informasjonsretten ivaretas]
[angi hvordan det gis informasjon til pasient/bruker]

[Ev. Andre forhold knyttet til rettigheter – eksempelvis rett til retting og sletting.]

8. Behandling og sikring av helseopplysninger (§ 9 c)
[For å kunne ivareta dataansvaret skal det tydelig fremgå for avtalepartene hvordan
informasjonssikkerheten i løsningen ivaretas, og dette skal være dokumentert gjennom avtalen. Dette
kan gjøres ved å legge dokumentene med som avtaledokumenter, eller det kan f.eks. vises til det til
enhver tid gjeldende styringssystemet for informasjonssikkerhet e.l., dersom avtalepartene blir enige
om at dette er tilfredsstillende.]
Innenfor rammen av taushetsplikten skal de dataansvarlige sørge for at relevante og nødvendige
helse- og personopplysninger er tilgjengelige for helsepersonell og annet samarbeidende personell når
dette er nødvendig for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til pasienten på den måten som
er bestemt i denne avtalen. Tilgjengeliggjøring forutsetter tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
Helseopplysningene i den felles journalen sikres på følgende måte:
•
•
•

[angi hvordan helseopplysningene sikres, med ev. referanse til dokument som inngår i avtalen]
[angi rutiner og system for tilgangsstyring]
[ev. andre forhold knyttet til informasjonssikkerhet.]

Ansvaret for informasjonssikkerhet ivaretas av: [angi hvilken virksomhet og rolle som er ansvarlig for
informasjonssikkerhet]

Endring i samarbeidet

9. Endring og opphør av avtalen

[Beskriv hva som skal skje med den felles journalen og behandlingen av opplysningene ved endring av
samarbeidet. Dette skal også inkludere oppbevaring av arkiver som er skapt av virksomhetene
gjennom samarbeidet.]
Dersom samarbeidet endres, skal følgende skje med den felles journalen:
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Endringer i partsforholdet:
Dersom en eller flere virksomheter velger å gå ut av samarbeidet, eller avtalepartene ønsker å endre
deler av samarbeidet som denne avtalen regulerer, skal det sikres at hver enkelt
databehandlingsansvarlig virksomhet fortsatt oppfyller helsepersonellovens og pasientjournallovens
krav om:
•
•
•

tilgang til relevante opplysninger ved ytelse av helsehjelp
plikt til å dokumentere helsehjelp
overholdelse av taushetsplikten

[Angi nærmere hva som skal skje.]
Dersom nye parter ønsker å tre inn i Avtalen skal det gjennomføres en behovs- og risikovurdering. I
tillegg skal nye parter godkjennes skriftlig av de øvrige avtalepartene. Godkjenningen skal legges ved
denne Avtalen som del av endringsloggen.
Endringer i avtalens innhold:
Endringer av innhold i felles pasientjournal, jf. punkt 6, skal godkjennes av alle avtalepartene.
Avtalepartene skal gjennomføre en behovs- og risikovurdering i tilknytning slike endringer.
[Angi nærmere hva som skal skje]
Opphør av samarbeidet
[Vanligvis opphører samarbeidet om felles journal når én eller flere av deltagerne trekker seg ut av
samarbeidet. Dette håndteres ved hjelp av endringshåndtering i Avtalen der det dokumenteres i
endringsbilag hvem som går ut og hvilke følger dette får.]
Samarbeidet om felles journal opphører når en eller flere av avtalepartene sier opp Avtalen, jf. punkt
12.
Ved opphør av samarbeidet skal den/de avtalepartene som har ført i felles journal og som trer ut av
samarbeidet, ta med seg relevante og nødvendige opplysninger på grunn av dokumentasjonsplikten,
(jf. helsepersonelloven § § 39 og 40). Opplysningene overføres da til de(n) aktuelle avtaleparts
virksomhetsinterne journal(er).
[Ev. mer om dette her.]
[Beskriv hva som skal skje med den felles journalen og behandlingen av opplysningene ved opphør av
samarbeidet.]
[Eksempel]
Ved opphør av samarbeidet skal avtalepartene følge følgende regulering mht. hva som skal skje med
den felles journalen og behandlingen av opplysningene. Dette inkluderer også oppbevaring av arkiver
som er skapt av avtalepartene gjennom samarbeidet.
•
•

Fordeling av journalinformasjon og hendelsesregistre til uttredende avtaleparter
o [angi rutiner for å skille ut pasienter/aktuelt fagområde som hører til de respektive
avtalepartene, iht. hvem av avtalepartene som har dokumentasjonsplikt]
[…]

Opphør av virksomhet følger de alminnelige regler for opphør (jf. pasientjournalforskriften § 1517).
Felles spørsmål ved endring/opphør
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Sikring av helse- og personopplysninger ved endring/opphør
Ved endring i eller opphør av samarbeidet sikres helse- og personopplysningene på følgende måte:
[Angi hvordan helseopplysninger sikres dersom det skjer endring i samarbeidet, eller samarbeidet
opphører]
Informasjon til pasienten ved opphør
Det skal utarbeides informasjon til pasienten ved opphør av samarbeidet. Alle avtaleparter skal bidra til
en samlet og felles informasjon, og følgende oppgaver fordeles:
•
•
•

[…]
[…]
[…]

[Eksempel] Opplysninger om hvor pasientjournalene skal overføres ved endring eller opphør av
samarbeidet

Nr.

Avklaringsområde

Beskrivelse

1.

[Beskriv til hvilke(n) virksomhet(er)
pasientjournalene og tilhørende
hendelsesregistre (logg) skal overføres ved
opphør av samarbeidet.

Eksempel 1: én deltager trer ut og en ny trer inn
på samme plass

Overføringen kan gjøres for gitte eller alle
pasientgrupper.
Det er ikke nødvendig å spesifisere på
individnivå hvilke pasientjournaler som skal
overføres til hvilken virksomhet.]

•
•

journalene forblir i samarbeidet
ny deltager overtar journalene fra den som
trer ut

Eksempel 2: én deltager trer ut og tar med seg
pasientene
•
•

journalene følger den som trer ut
de øvrige som har ført i de aktuelle
journalene må fortsatt ha disse pga
dokumentasjonsplikten (jf.
helsepersonelloven § 39)

Eksempel 3: hele samarbeidet opphører
(avvikling av samarbeidet)
•
•

den enkelte tar med seg journaler for egne
pasienter
de øvrige som har ført i de aktuelle
journalene må fortsatt ha disse pga
dokumentasjonsplikten (jf.
helsepersonelloven § 39)

Opphør av virksomhet følger de alminnelige regler for opphør (jf. pasientjournalforskriften § 1517).
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10. Informasjonssikkerhet og risikovurdering (§ 22)
[Kort beskrivelse av informasjonssikkerhet ved felles journal, inkludert risikovurdering, angivelse av
beskrivende dokument som Bilag x, med versjonsnummer/datering]
Alle avtalepartene har vedtatt [felles styringssystem for informasjonssikkerhet] og forplikter seg til å
følge dette.
System for tilgangsstyring [skal etableres/er etablert], og skal sikre at tilgang til opplysninger styres ut
fra behov. Det skal kun gis tilgang til de opplysningene som er relevante og nødvendige for å kunne
gjennomføre formålet, som er å yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelp.

11. Erstatningsansvar (§ 31)
[Virksomhetene har erstatnings- og strafferettslig ansvar som følger av personopplysningsloven og
pasientjournalloven. Det kan fremmes krav overfor hvilken som helst av de databehandlingsansvarlige
virksomhetene. Partene kan ikke avtale seg bort fra dette ansvaret, men kan avtale hvordan krav og
pålegg skal håndteres mellom partene. Nedenfor listes det opp vurderingstemaer som partene bør ta
stilling til, slik at punktet blir konkret behandlet ved avtaleinngåelse.]
Dersom en av partene ilegges erstatningsansvar iht. pasientjournalloven § 31 avtaler partene gjelder
følgende fordeling:
Hvem skal foreta utbetalingen
•
•

den parten som erstatningskravet rettes mot fra den/de skadelidte skal utbetale erstatningen til
den/de skadelidte
ev. annen part som skal utbetale

Fordeling av erstatningssum mellom partene
•

partene deler erstatningssummen på hver deltakende part med
o like deler
o forholdsmessige deler
 iht. størrelsen på pasientgrunnlaget i journalen for hver deltakende part
 iht. annen fordeling

Tilbakebetalingskrav mellom partene
•

den parten som har utbetalt erstatningen kan kreve de andre deltakende partene for x deler av
erstatningssummen
o like deler
o forholdsmessige deler
o annen fordeling

Når kravet skal betales tilbake til den som utbetaler til skadelidte
•

kravet skal være betalt til den parten som utbetalte erstatningen etter
o 30 dager
o annen tidsfrist

Når starter fristen for tilbakebetalingskravet
•
•
•

etter at kravet ble fremsatt
etter at utbetalingen av erstatningen til den/de skadelidte skjedde
annen frist
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Deling av andre økonomiske sanksjoner (f.eks. overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt)
•

Partene er enige om at andre økonomiske sanksjoner skal deles på
o samme måte
o annen måte

12. Varighet
Denne Avtalen trer i kraft [angi dato] og løper til [skriftlig oppsigelse eller ev. angitt dato.]
Avtalen kan sies opp med [her benyttes 6 måneder som eksempel] måneders varsel regnet fra siste
dato i måneden.
Oppsigelsen skal være skriftlig, og stiles til [velg: den dataansvarlige som representerer de øvrige
utad/de andre avtalepartene] og signeres av daglig leder hos den uttredende avtaleparten.
Oppsigelsen skal inngå i Avtalens endringslogg.
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4. Eksempler på samarbeid om felles
journal
Eksemplene 4.1 og 4.2 nedenfor fremstår som like, men dekker forskjellige målgrupper.

4.1 Gruppepraksis

Eksemplet viser en gruppepraksis som fremstår som en enhet utad der det er etablert en
felles journal, enkeltpersonforetakene har ikke lenger egen pasientjournal og alle
enkeltpersonforetakene er dataansvarlige:
•
•
•

Det er inngått avtale om felles journal mellom enkeltpersonforetakene. Med etablering
av avtalen om felles pasientjournal oppfyller man kravet iht pasientjournalloven § 9.
Fire ulike enkeltpersonforetak fra samme gruppe helsepersonell (Lege 1 – 4)
Helsepersonellet fører i en felles journal.

Eksempelsituasjonen gjør det enkelt for pasienten å få helsehjelp fra en annen behandler,
ved at denne behandleren kan få tilgang til pasientens journal.
Når alle enkeltpersonforetakene er dataansvarlige må det innarbeides klare prosedyrer i
styringssystemet for informasjonssikkerhet, slik at alle benytter de samme prosedyrene, og.
aAvtalen må gjenspeile kompleksiteten i ansvarsforhold knyttet til en slik modell.
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Eksempelet illustrerer at alle er dataansvarlige, men at ansvaret for ulike oppgaver kan
ivaretas av flere av legene som deltar i samarbeidet (dataansvarlig). Se mal for avtale om
felles dataansvar i kapittel 3 ovenfor.

4.2 Profesjonssamarbeid

Eksemplet viser et profesjonssamarbeid der det er etablert en felles journal,
enkeltpersonforetakene har ikke lenger egen pasientjournal, alle virksomhetene er
dataansvarlige og én av virksomhetene representerer de dataansvarlige utad:
•
•
•

Det er inngått avtale om felles journal mellom enkeltpersonforetakene. Avtalen løser
behovet for hjemmel for behandling av helse- og personopplysninger
Tre ulike enkeltpersonforetak som hver kommer fra forskjellige grupper
helsepersonell
Helsepersonellet fører i én felles journal.

I dette eksemplet er enkeltpersonforetakene fra ulike grupper helsepersonell. Dette kan
medføre at det oppstår ulikt behov for tilgang til og behandling av helse- og
personopplysninger. Dette vil kunne stille funksjonelle krav til en felles journal (f.eks. at
tilgangsstyringen tar hensyn til de ulike profesjonenes tjenstlige behov). Hvilke følger dette
får for avtalen om felles journal, i det aktuelle samarbeidet, må avklares konkret.
Hvilken virksomhet for felles journal som representerer de dataansvarlige utad må avtales.
Ansvaret for ulike oppgaver kan ivaretas av den enkelte dataansvarlige. Se mal for avtale om
felles dataansvar i kapittel 3 ovenfor.
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4.3 Samarbeid mellom helseforetak og andre
virksomheter

Samarbeidsformer på helseforetaksnivå kan variere:
•
•
•

To eller flere helseforetak
Helseforetak og private aktører
Et helseforetak og en eller flere kommuner

Som et resultat av funksjonsdeling mellom helseforetak og private aktører vil felles journal
bidra til en mer effektiv ytelse av helsehjelpen, bedre pasientsikkerhet og muligheten for å få
tilgang til relevant og nødvendig informasjon om pasienten. Om avtale om funksjonsdeling
opphører, faller grunnlaget for felles journal bort.
Videre vil beslutning om felles elektronisk pasientjournal (EPJ) og fagsystem innenfor for
eksempel en helseregion være grunnlag for å etablere felles journal.
Ved slike samarbeidsformer vil den enkelte virksomhet være dataansvarlig, jf. punkt 2.3
ovenfor. Se mal for avtale om felles dataansvar i kapittel 3 ovenfor.
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4.4 Kommuner

Kommuner som samarbeider med tjenesteytere, kan gjøre dette i form av et samarbeid om
felles journal. Samarbeidet med den tjenesteytende virksomheten vil som oftest reguleres i
tjenesteavtale som regulerer tjenesteytingen fra den tjenesteytende virksomheten overfor
kommunen.
Dataansvaret er funksjonelt definert ved at ansvaret plasseres der den faktiske kontrollen
med behandlingen av personopplysninger er og hos den som bestemmer formålet og
hjelpemidlermidlene som skal benyttes. Det er de faktiske forholdene som avgjør hvem som
er dataansvarlig. Kommunen vil i disse tilfellene normalt være dataansvarlig 6.
Kommunen som dataansvarlig er representant utad og tjenesteyterne er underlagt
kommunens instruksjonsmyndighet. Tjenesteavtalen må omfatte behandling av helse- og
personopplysninger og bl.a. regulering av tilgangsstyring.
Eksempler på slikt samarbeid:
•
•
•

Kommuner med dels kommunal og dels privat hjemmetjeneste
Kommune med privat sykehjem og kommunal hjemmetjeneste
Kommune med lokalmedisinsk senter (helsehus) og intermediært tilbud.

I noen tilfeller vil samarbeid med tjenesteytere kunne løses som felles journal. F.eks. der
helsepersonell med egen virksomhet fører egen journal når de ikke jobber i den
tjenesteytende virksomheten. Det kan dermed oppstå tilfeller hvor pasienten ikke opplever å
få et helhetlig tilbud ettersom journal føres to steder. Kommunen og helsepersonellet med
enkeltpersonforetak må avtale hvordan dette skal løses.
To eller flere kommuner kan inngå avtale om felles journal med felles dataansvar.
Se mal for avtale om felles journal i kapittel 3 ovenfor. Denne kan benyttes for kommuner
som samarbeider med tjenesteytere, med angivelse i punkt 1. Avtaleparter, at dataansvaret
ligger hos kommunen. For annet samarbeid angis de respektive dataansvarlige parter.

6

Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-72-L-201320141/id756657/?q=kommunen+felles+journal&ch=5, side 177,
4. avsnitt med omtale av kommune som kjøper tjenester: «Det kan være tale om et samarbeid i lovens forstand også der en
kommune har satt bruken av systemet som et vilkår for avtaler med private aktører om tjenesteyting. Dette gjelder selv om
kommune og ekstern tjenesteutøver ved tjenesteutsetting ikke er likeverdige parter. Kommunen vil uansett ha rett til å stille
vilkår om bruk av kommunens pasientjournalsystem når det inngås avtaler om tjenesteyting. Det samme vil gjelde der et
helseforetak inngår avtale med privat tjenesteyter.»
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Endringshistorikk
Dato

Versjon

Endring

5.12.13

1.0

Første utgave av veilederen

12.02.15

2.0

Endret pga ny lovgivning og fjernet forskrift om formaliserte
arbeidsfellesskap – Tittel på veileder er endret iht til dette

03.03.16

2.1

Endret ordlyd for enkelte områder for å tydeliggjøre ny
lovgivning og ansvar for databehandlingsansvarlig.
Innarbeidet eksempel med avtalemal for samarbeid mellom
helseforetak

11.10.16

3.0

Oppdatert avtalemaler og innarbeidet opphør av avtaler i
avtaleeksemplene.

xx.xx.xx

3.1

Veilederen er lagt over i ny mal

Forord til versjon 2 av veilederen
Denne veilederen bygger som det fremgår av endringshistorikken på den tidligere veilederen
om felles journal i formaliserte arbeidsfellesskap. Forskriften som var utgangspunkt for første
versjon av veilederen ble opphevet 1. januar 2015. Veilederen i revidert utgave omhandler
nå samarbeid om felles journal med hjemmel i pasientjournalloven § 9. Det er ikke tatt inn
nye avtaleeksempler i kapittel 3 ved revidering av veilederen. Avtaleeksemplene retter seg
hovedsakelig mot mindre virksomheter og/eller kommunal sektor.
Forord til versjon 2.1 av veilederen
Versjon 2.1 inneholder nytt kapittel 3.6 «Samarbeid mellom helseforetak og andre
virksomheter om felles journal». Kapittelet inneholder eksempler og avtalemal.
Ny versjon av veilederen som behandler individuell plan, opphør av avtale og nye maler til
avtaler til kapittel 3.1 til 3.5 på bakgrunn av malen i nytt kapittel 3.6, vil bli tilgjengelig i løpet
av 2016.
Forord til versjon 3.0 av veilederen
Versjon 3.0 inneholder oppdaterte avtalemaler, og opphør av avtale er innarbeidet.
Individuell plan er ikke omtalt i veilederen. Dette skyldes at sekretariatet er gjort kjent med at
Helse- og omsorgsdepartementet vurderer det slik at individuell plan ikke trenger å være en
del av pasientjournalen. 7 Det er tilstrekkelig at det fremgår av journalen at det foreligger en
individuell plan, jf. pasientjournalforskriften § 8 bokstav n.

7 I etterkant har det i kgl.res. om endelig fastsettelse av pasientjournalforskriften av 2019 pkt. 4, blitt
stadfestet at individuell plan ikke skal være en del av pasientens journal, men at det skal fremgå av
journalen dersom pasienten har en slik plan samt en henvisning til hvor helsepersonellet kan finne
frem til planen.
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Vedlegg
4.5 Definisjoner

Definisjoner er hentet fra Normen. Nye begrep er definert og samlet etter definisjoner fra
Normen. Definerte ord er markert i kursiv i teksten. For forklaring på generelle ord og uttrykk
benyttet i denne veilederen henvises det til vedlegg «6.2 Definisjoner» i Normen 6.0. Det er i
midlertidig enkelte ord og uttrykk som er spesifikke for denne veilederen og dermed ikke er
definert Normen 6.0. Definisjonen av disse følger i listen under.

Definisjoner fra Normen (4. juni 2015)
-AMed ”autorisere/autorisert/autorisasjon” menes i Normen at en person i en bestemt rolle
kan gis eller er gitt bestemte rettigheter til lesing, registrering, redigering, retting, sletting
og/eller sperring av helse- og personopplysninger. Autorisasjon kan bare gis i den grad det
er nødvendig for vedkommendes arbeid, er begrunnet ut fra tjenstlig behov og er i henhold til
bestemmelser om taushetsplikt.
-BMed ”behandling” menes i Normen enhver formålsbestemt bruk av helse- og
personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering
eller en kombinasjon av slike bruksmåter, jf. helseregisterloven § 2 c), pasientjournalloven §
2 b) og personopplysningsloven § 2 nr. 2).
Med ”behandlingsrettet helseregister” menes i Normen pasientjournal og
informasjonssystem eller annet register, fortegnelse eller lignende, der helseopplysninger er
lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen og som skal gi
grunnlag for helsehjelp eller administrasjon av helsehjelp til enkeltpersoner, jf.
pasientjournalloven § 2 d). Se også elektronisk pasientjournal (EPJ) og
tjenestedokumentasjon.
-DMed ”databehandler” menes den som behandler helse- og personopplysninger på vegne av
den databehandlingsansvarlige, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 5). Det presiseres at en
databehandler er en ekstern person eller virksomhet utenfor den databehandlingsansvarliges
virksomhet. Det vil si at den databehandlingsansvarliges egne medarbeidere ikke er dennes
databehandlere.
Med ”databehandlingsansvarlig” menes den som bestemmer formålet med behandlingen
og hvilke hjelpemidler som skal brukes, hvis ikke databehandlingsansvaret er særskilt angitt i
loven eller i forskrift i medhold av loven, jf. helseregisterloven § 2 e), pasientjournalloven § 2
e) og personopplysningsloven § 2 nr. 4) (her benyttes begrepet ”behandlingsansvarlig”). Det
presiseres at det er virksomheten som er databehandlingsansvarlig for behandling av helseog personopplysninger. Ansvaret skal ivaretas av den daglige ledelsen av virksomheten, og
virksomheten er pliktsubjekt.
-EMed ”elektronisk pasientjournal (EPJ)” menes i Normen elektronisk ført samling eller
sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med
helsehjelp, se også helsepersonelloven § 40 første ledd og forskrift om pasientjournal § 3 a).
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Dette inkluderer både somatisk og psykiatrisk journal o.a., hver for seg eller samlet. Se også
behandlingsrettet helseregister.
Med ”elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system)” menes i Normen elektroniske
systemer med nødvendig funksjonalitet for å registrere, søke frem, presentere,
kommunisere, redigere, rette og slette opplysninger i elektronisk pasientjournal (EPJ). Dette
inkluderer både radiologisystemer, systemer for somatisk og psykiatrisk journal,
pasientadministrative systemer og andre systemer som inneholder helseopplysninger.
-FMed ”fagsystem” menes i Normen en applikasjon eller et IT-system som behandler helseog personopplysninger. Begrepet systemløsning brukes også om et fagsystem. Eksempler
på fagsystem er: pleie- og omsorgssystem (PLO), legekontorsystem og barnevernsystem.
Opplysninger i ulike fagsystemer kan både utgjøre elektronisk pasientjournal (EPJ) og annen
tjenestedokumentasjon.
Med "felles journal" menes i Normen samarbeid mellom to eller flere virksomheter om
behandlingsrettet helseregister som skal erstatte virksomhetens interne journal, jf.
pasientjournalloven § 9.
-H”helse- og personopplysninger” benyttes i Normen som en fellesbetegnelse for
helseopplysninger og/eller personopplysninger innenfor Normens virkeområde slik det er
definert.
Med ”hendelsesregister” menes i Normen et logisk register der hendelser i
informasjonssystemet er nedtegnet, se neste definisjon.
Med ”hendelsesregistrering” menes i Normen registrering av hendelser i et
informasjonssystem, bl.a. med sikte på å forebygge, avdekke og hindre gjentagelse av
sikkerhetsbrudd.
-LMed ”leverandør” menes i Normen juridisk enhet som yter tekniske og/eller administrative
tjenester til virksomheten. Eksempler er EPJ-leverandør, røntgenleverandør, leverandør av
løsning for SMS-meldinger, IKT-leverandør mv.
-PMed ”pasient” menes i Normen en person som henvender seg til helse- og
omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten gir
eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav a.
-RMed ”registrert/den registrerte” menes i Normen den som opplysninger kan knyttes til, jf.
personopplysningsloven § 2 nr. 6. Eksempler og begreper som brukes om den registrerte er
søker, pasient/bruker og tjenestemottaker. En ansatt kan være omfattet av begrepet.
-TMed ”tilgang” menes i Normen at helse- og personopplysninger om en eller flere bestemte
pasienter/brukere er eller gjøres tilgjengelige for autorisert personell. Beslutning om tilgang til
behandlingsrettede helseregistre skal treffes etter en konkret vurdering basert på at det ytes
helsehjelp til pasienten. Tilgang til fagsystemer i forbindelse med ytelser til pasient/bruker
skal iverksettes basert på tjenstlig behov. Tilgang i forbindelse med kvalitetssikring og
administrative oppgaver skal også besluttes ut fra tjenstlig behov.
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Med ”tjenstlig behov” menes i Normen at personer med nærmere bestemte
arbeidsoppgaver, trenger nødvendige helse- og personopplysninger for å yte helsehjelp,
omsorgstjeneste og/eller utføre administrasjon i forbindelse med dette. Dersom pasienten
har sperret hele eller deler av helse- og personopplysningene kreves særskilt hjemmel for
tilgang til disse.
-VMed ”virksomhet” menes i Normen juridisk enhet som helseforetak, kommune, sykehus,
legepraksis, tannklinikk, apotek, apotekkjede, røntgeninstitutt, frittstående laboratorium,
universitet, høyskole, stiftelse m.v.
Definisjoner i denne veilederen:
-GMed ”gruppepraksis” menes i denne veilederen et samarbeid mellom virksomheter med
behandlere i samme gruppe helsepersonell (jf. helsepersonelloven § 48). For eksempel
samarbeid innenfor en grupper av fysioterapeuter, leger eller en gruppe av tannleger.
-PMed ”profesjonssamarbeid” menes i denne veilederen et samarbeid mellom virksomheter
med behandlere fra ulike grupper helsepersonell (jf. helsepersonelloven § 48). For eksempel
samarbeid mellom lege og psykolog.

4.6 Anbefalte dokumenter ifm. informasjonssikkerhet
Dokumentene i tabellen nedenfor framheves som relevante i forbindelse med etablering av
samarbeid om felles journal.
Dokument

Relevans

Veileder og mal for legekontor

Gir veiledning i etablering av minimumskravene
til personvern og informasjonssikkerhet ved
legekontor.
Malen er et komplett styringssystem for
informasjonssikkerhet

Veileder og mal for tannhelsetjenesten

Gir veiledning i etablering av minimumskravene
til personvern og informasjonssikkerhet på
tannklinikker.
Malen er et komplett styringssystem for
informasjonssikkerhet

Faktaark 6b - Sikkerhetsrevisjon

Komplett sjekkliste for alle Normens krav

Sjekkliste for å ivareta kravene i Normen
Faktaark 38 - Sikkerhetskrav for systemer

Normens krav til systemer (EPJ og fagsystemer).
Dette faktaarket beskiver alle krav leverandøren
av EPJ-system / fagsystem skal ivareta i
systemet.
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Dokument

Relevans
Materiellet på denne lenken gir leverandøren
veiledning i tolkning av kravene

Veileder i personvern og
informasjonssikkerhet ved tilgang til
helseopplysninger mellom virksomheter

Som alternativ til felles journal er tilgang mellom
virksomheter en mulig løsning for tilgang.

4.7 Referanser

Nedenfor vises referanse til regulatoriske bestemmelser og dokumenter som er relevante for
denne veilederen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faktaark 10 - Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet)
Faktaark 15 – Hendelsesregistrering og oppfølging Logging og innsyn i logger
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Pasientjournalloven
Forskrift om pasientjournal
Helsepersonelloven
Helseregisterloven
Kommuneloven
Legevakthåndboken: http://www.lvh.no/
Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren
Pasient- og brukerrettighetsloven
Personopplysningsloven
Veileder for etablering og drift av interkommunale legevaktordninger

4.8 Deltagere i referansegruppen
Følgende har deltatt i referansegruppen:
Navn

Organisasjon

Stilling/rolle

e-post

Hanne Kolflaath /

Acos

Forretningsansvarlig
Levekår

hanne@acos.no

Jon Ole Hedne

jonole@acos.no

John Horve

LMT Setesdal

Systemansvarlig
IKT Helse og
omsorg

John.A.Horve@e-h.kommune.no

Morten Laudal

Legeforeningen

Fastlege

m-laud@online.no

Jorunn Såtvedt

Oslo kommune

Prosjektleder
web-basert IP

jorunn.satvedt@hel.oslo.kommune.no

Ulf Kristian Rønneberg

Sykehuset Telemark

IKT-rådgiver

ulfroe@sthf.no

Rune Gomo

Visma

Produkteier
SamPro

Rune.Gomo@visma.no
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Navn

Organisasjon

Stilling/rolle

e-post

Solveig Sveen
Lundgaard

Østre Toten kommune,
Enhet for tildeling og
koordinering

Jan Henriksen

Direktoratet for e-helse

Sekretariatet for
Normen

jan@infosec.no

Knut Henrik Andersen

Direktoratet for e-helse

Sekretariatet for
Normen

knut@incertus.no

Marit Kristin Larsen
Haarr

Direktoratet for e-helse

Seniorrådgiver

Marit.Larsen.Haarr@ehelse.no

solveig.sveen.lundgaard@ostretoten.kommune.no
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Veileder for tilgang til helseopplysninger

Faktaark 15 –
Logging og innsyn i
logg
Versjon 4.0 – UTKAST 0.9
[Måned] [År]

Utarbeidet med støtte fra direktoratet for e-helse
Vedtatt av styringsgruppen for Normen

[Rapportnummer]

1

Faktaark 15 – logging og innsyn i logg
Dette faktaarket er et støttedokument under Norm for informasjonssikkerhet og personvern i
helse- og omsorgssektoren (Normen) som forvaltes av Styringsgruppen for Normen etter
Normens forvaltningsmodell. Se mer på www.normen.no
Tema for faktaarket

Dette faktaarket omhandler logging, oppfølging av logg og innsyn
i logg.
Formålet med faktaarket er å gi veiledning til hvordan
virksomheten bør gå frem for å etterleve Normens krav til logging
og loggoppfølging. Faktaarket tar også for seg prosessen for
innsyn i logg fra behandlingsrettet helseregister.
Faktaarket har en teoretisk tilnærming og inneholder punkter en
virksomhet må ta stilling til for å etablere tilfredsstillende rutiner
for logging, loggoppfølging og logginnsyn.

Målgruppe

Målgruppen for faktaarket er virksomheter som behandler helseog personopplysninger. Typiske roller i virksomheten er
dataansvarlig og personell som jobber daglig med logging og
oppfølging av logger, som for eksempel systemansvarlig. Videre
er faktaarket relevant for virksomhetens ledelse og
nøkkelressurser innen sikkerhet og personvern. Virksomhetens
systemleverandører kan også ha nytte av faktaarket.

Krav i Normen 6.0

Faktaarket gjelder for følgende kapitler i Normen 6.0
- Kapittel 3.2 Minimumskrav for å sikre konfidensialitet,
integritet, tilgjengeliget og robusthet
- Kapittel 4.2.3 Innsyn
- Kapittel 4.2.6 Oppbevaring av helse- og
personopplysninger
- Kapittel 5.4.4 Logging

Relevante lov- og
Følgende lov- og forskriftsbestemmelser, standarder og andre
forskriftsbestemmelser, rammeverk er spesielt relevante for faktaarket:
standarder og andre
- Personvernforordningen artikkel 5, 13-15, 24, 32 og 33
rammeverk
- Helseregisterloven § 24
- Helsepersonelloven § 21a
- Pasientjournalloven § 18 og § 22-23
- Pasient og brukerrettighetsloven § 5-1
- Pasientjournalforskriften § 14
- Arbeidsmiljøloven kapittel 9
- NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 Grunnprinsipp 3.2 og 3.3
- ISO/IEC 27002 – A.12.4 Logging og overvåking
- CIS Control 8 – Audit Log Management
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Faktaark 15 – logging og innsyn i logg
Om faktaarket
I Normen er det flere krav til logging, oppfølging av logg og innsyn i logg. I dette faktaarket
sammenstilles og utdypes disse kravene. Som for alle sikkerhetstiltak, skal også tiltak knyttet
til logging baseres på en vurdering av risiko og forholdsmessighet.1 Derfor redegjøres det i
faktaarket også for en rekke anbefalinger til tiltak virksomheter kan vurdere å implementere
innen logging, for å håndtere identifisert risiko.
Faktaarket inkluderer det som tidligere var faktaark 50 om innsyn i hendelsesregistre.
Avgrensning
Faktaarket er avgrenset til logging som gjøres av hensyn til informasjonssikkerhet og
personvern knyttet til behandlingsrettede helseregistre for etterlevelse av pasientjournalloven
§ 22. Dette gjelder eksempelvis logger av tilgang til informasjonssystem 2, men også
sikkerhetslogger fra IKT-infrastruktur 3 for behandlingsrettede helseregistre.
I Normen er det også krav til generell logging i bredere forstand enn hva som behandles i dette
faktaarket. For veiledning om hvordan disse kravene kan etterleves vises det til annet
veiledningsmateriell. 4 Videre omtales ikke direkte forhold knyttet til bruk av logger for annen
beslutningsstøtte eller feilsøking. Disse formålene er imidlertid belyst i Direktoratet for e-helse
sine retningslinjer for logging ved data- og dokumentdeling 5.
Kompletterende veiledningsmateriell
For en kompletterende veiledning til dette faktaarket kan det være særlig aktuelt å se på
grunnprinsipp 3.2 og 3.3 6 med tilhørende tiltak, i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0,
samt CIS Control 8 7. Disse rammeverkene gir en generell, men praktisk tilnærming til logging,
og vil være nyttige hjelpemidler for å oppnå kravene til logging i Normen.
Oversikt
Faktaarket er bygget opp som følger:
1. Logging og hendelsesregistrering
2. Oppfølging og bruk av logger
3. Innsyn i logg
4. Sikring, oppbevaring og sletting av logger.

Normen 6.0 kapittel 3.1 Forholdsmessighet
Se Normens definisjon på informasjonssystem i vedlegg 6.2 i Normen
3 Se Normens definisjon på infrastruktur i vedlegg 6.2 i Normen
4 Se NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
5 Direktoratet for e-helse: Retningslinjer for logging ved data- og dokumentdeling
6 NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 – 3.2 Etabler sikkerhetsovervåking og 3.3 Analyser data fra
sikkerhetsovervåking
7 CIS Controls: https://www.cisecurity.org/controls/ - Tilgang til kontrollene er gratis, men krever registrering.
1
2
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1. Logging og hendelsesregistrering
Formålet med logging og hendelsesregistrering er å
•

gi oversikt over autorisert bruk av helse- og personopplysninger i virksomheten

•

sette virksomheten i stand til å avdekke uautorisert bruk, eller forsøk på uautorisert
bruk, av helse- og personopplysninger

•

forebygge, avdekke og forhindre gjentagelse av sikkerhetsbrudd i
informasjonssystemene

•

legge til rette for pasient/brukers rett til innsyn i logger, slik at vedkommende gis
mulighet til å ivareta egne rettigheter

•

legge til rette for medarbeideres rett til innsyn i opplysninger som er lagret om
vedkommende i loggene.

Nr

Handling

1.

Rutine for logging
a) Det skal utarbeides rutiner som sikrer at logging etableres, følges opp og
håndteres i tråd med Normen og regulative krav. Rutinen skal 8
- ivareta kravet om at loggene enkelt skal kunne analyseres ved hjelp av
analyseverktøy, samt at loggene skal analyseres slik at hendelser oppdages
og håndteres før de får utilsiktede konsekvenser
- ivareta kravet om at logger skal kunne sammenholdes med
autorisasjonsregister
- ivareta kravet til korrekt tidsstempel på loggene for å sikre loggintegritet (se
punkt 7)
- ivareta kravet til oppbevaring og lagring av logger (se punkt 12 og 13)
- ivareta kravet om at Datatilsynet skal varsles ved brudd på
personopplysningssikkerheten. 9
b) Rutinen bør gjennomgås minimum årlig og ved behov, eksempelvis ved endringer i
Normen eller regulative krav, for å vurdere forbedringer og sikre at rutinen er i tråd
med gjeldende krav.
For ytterligere veiledning om å utarbeide en rutine og en strategi for logging vises det
til NSMs grunnprinsipper 3.2 og tiltak 3.2.1. 10

2.

Når logging skal etableres
Logging skal etableres for tilgang til 11:
a) Behandlingsrettede helseregistre:
Tilgang til og autorisert bruk av behandlingsrettede helseregistre, inkludert bruk
av selvautorisering med begrunnelse
-

Forsøk på uautorisert bruk av behandlingsrettede helseregistre.

Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
Personopplysningsloven artikkel 33
10 NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 – 3.2 Etabler sikkerhetsovervåking
11 Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
8
9
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Nr

Handling
b) Informasjonssystem og infrastruktur for behandlingsrettet helseregister:
-

-

Autorisert bruk av informasjonssystemene
Bruk av administratortilgang
Sikkerhetsrelevante hendelser i sikkerhetsbarrierer (for eksempel brannmur og
ruter), slik som
forsøk på ulovlig tilgang både internt og eksternt
o
brudd på regler som forbyr trafikk
o
brudd på regler for å slippe inn lovlig trafikk fra eksterne tilknytninger
o
Forsøk på uautorisert bruk av nettverksoperativsystemer

-

Endring av konfigurasjon og programvare
Ved bruk av ukrypterte kanaler (som for eksempel e-post og SMS) skal logging
etableres for å kontrollere at regler ikke brytes 12

-

Autorisert og uautorisert tilgang til logger (se også punkt 12).

-

For ytterligere veiledning om hvilke deler av IKT-systemene som bør overvåkes vises
det til grunnprinsipp 3.2 og tiltak 3.2.3. 13
3.

Hva som skal logges
a) Ved autorisert bruk av behandlingsrettet helseregister skal følgende logges 14:
Identiteten til den som har lest, rettet, registrert, endret og/eller slettet helse- og
personopplysninger (det skal være en entydig identifikator for den autoriserte
brukeren)
-

-

Organisatorisk tilhørighet til den som er autorisert (avdelingsnavn eller
avdelingskode er normalt tilstrekkelig). Organisatorisk tilhørighet kan være lik
virksomhetstilhørighet om virksomheten ikke har avdelingsstruktur.
Grunnlaget for tilgjengeliggjøringen (for eksempel helsehjelp, selvautorisering
med begrunnelse, administrativ bruk)
Tidspunkt og varighet for tilgjengeliggjøringen (dato og klokkeslett).

Det skal i tillegg registreres hvilken pasients opplysninger og hvilken type opplysninger
om pasienten, som personellet har hatt tilgang til. 15
b) I tillegg til punktene over bør det vurderes å logge følgende opplysninger:
-

-

Rollen den autoriserte brukeren har ved tilgangen
Hvem som har fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til pasientens
navn eller fødselsnummer. Dette kan eksempelvis gjelde utlevering til
helsepersonell som ikke er gitt tilgang til systemet, men likevel har tjenstlig
behov (f.eks. helsepersonell som får utdrag fra kjernejournalen eller tilsendt
utskrift i posten). Dette må da registreres manuelt.
Hvilket utstyr som er brukt for påloggingen, samt lokasjonen påloggingen er
gjort fra.

Normen 6.0 kapittel 5.5.4 E-post og SMS
NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 – Grunnprinsipp 3.2 Etabler sikkerhetsovervåking
14
Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
15
Normen 6.0 kapittel 4.2.3 Innsyn
12
13
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Nr

Handling
Selv om det ikke er lovpålagt å logge punktene listet opp i b) er det sterkt anbefalt at
også disse punktene inngår i loggingen der det er mulig. Dette vil lette arbeidet med å
føre kontroll med tilganger, samt behandle og gjennomføre innsyn i logg.
c) I tillegg til punktene over bør virksomheten vurdere å logge følgende punkter ved
fjernaksess 16:
-

Initiert trafikk mot IP-adresse og portnummer
Hva som er utført (kommandoer, transaksjoner, osv.). Om mulig skal angivelse
av tid for utført kommando også logges.
Hvilke data/datafiler som er lastet ned til leverandør (datafiler) eller opp til
virksomhet (programfiler og patcher)
IP-adresse eller annen identifikasjon av enheten som ble benyttet, samt
lokasjonen påloggingen er gjort fra.

d) I tillegg til punktene over bør virksomheten vurdere å logge følgende ved forsøk på
uautorisert bruk:
-

Brukeridentiteten som ble benyttet
Tidspunkt (dato og klokkeslett)
Lokasjon for pålogging
IP-adresse eller annen identifikasjon av PC/arbeidsstasjon/mobiltelefon/
nettbrett som ble benyttet (for eksempel MAC-adresse, NAT-adresse eller
mobiltelefonnummer).

e) Ved behandling av helse- og personopplysninger for andre formål enn ytelse av
helse- og omsorgstjenester skal kravene til logging besluttes på grunnlag av en
risikovurdering. 17

2. Oppfølging og bruk av logger
Oppfølging og analyse av logger skal benyttes som en del av kontrollen av tilgangsstyringen.
Formålet med oppfølging og analyse av loggene er blant annet å avdekke uautorisert tilgang
til helse- og personopplysninger. Videre vil analyse av logger gi en indikasjon på hvorvidt
virksomhetens tilgangsstyring er effektiv og fungerer optimalt.
Nr

Handling

4.

Rettslige rammer for bruk av logger
a) Logger inneholder personopplysninger 18, og all bruk av loggene (inkludert
innsamling, oppbevaring og bruk i oppfølging av det enkelte helsepersonell) må
oppfylle kravene i personopplysningsloven. Virksomheten som er dataansvarlig må
blant annet sikre at den oppfyller informasjonsplikten, kravet til lovlighet og de

Se eget veiledningsmateriell for fjernaksess mellom leverandør og virksomhet
Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
18 Personopplysninger om brukerne av systemet som logges
16
17
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Nr

Handling
øvrige personvernprinsippene i personvernforordningen artikkel 5. 19 Virksomheten
bør være særlig oppmerksom på begrensningene i muligheten til å viderebehandle
personopplysninger for andre formål enn de opprinnelig ble samlet inn for. 20
b) I tillegg bør virksomheten være oppmerksom på vilkårene for bruk av kontrolltiltak
overfor arbeidstakere, i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Etablering av logging utgjør
kontrolltiltak i seg selv. 21 Dataansvarlig må derfor sikre at følgende krav i
arbeidsmiljøloven kapittel 9 er oppfylt:
-

-

-

For det første, så kan et kontrolltiltak bare benyttes når det har en saklig grunn
i virksomhetens forhold. I tillegg må kontrolltiltaket ikke gi en uforholdsmessig
belastning for arbeidstakerne til dataansvarlig. 22 Når det kommer til disse
kravene, så kan dataansvarlig vanligvis legge til grunn at kravene er oppfylt, så
lenge dataansvarlig kun benytter loggene til det opprinnelige formålet. Det
opprinnelige formålet vil være å forhindre uberettiget tilgang til helse- og
personopplysningene. 23
For det andre, så må dataansvarlig sikre at egne arbeidstakere får informasjon
om kontrolltiltaket. Informasjonen skal omfatte kontrolltiltakets formål, praktiske
konsekvenser for arbeidstakerne (herunder informasjon om gjennomføringen)
og tiltakets antatte varighet. 24 Oppfyllelse av denne informasjonsplikten kan
kombineres med oppfyllelsen av informasjonsplikten i personvernforordningen
artikkel 12 til 14.
For det tredje, så må dataansvarlig drøfte behov, utforming og gjennomføring
kontrolltiltaket med tillitsvalgt før det etableres. Det samme gjelder ved
vesentlig endring av tiltaket. 25 Behovet for kontrolltiltaket skal også reevalueres
jevnlig med tillitsvalgt. 26 Det stilles ikke krav til at dataansvarlig og tillitsvalgt
skal komme til enighet.

Arbeidstilsynet og Datatilsynet har utarbeidet en veileder som beskriver hvordan
dataansvarlig bør gå frem for å ivareta disse kravene, samt hvordan dataansvarlig
bør benytte en risikobasert tilnærming for å sikre at kontrolltiltakene har ønsket
effekt. Sistnevnte kan være særlig nyttig når dataansvarlig planlegger
gjennomføringen av kontrollene som omtales i neste avsnitt.
c) Det er etter pasientjournalloven § 22 krav om at dataansvarlig og databehandler
utfører etterfølgende kontroll. Med etterfølgende kontroll menes eksempelvis
gjennomgang av logger for å påse at virksomheten etterlever lovpålagte krav.

Les mer om dette i faktaark XX om personvernprinsippene (her må link legges til siden) og faktaark 56 om
formål og behandlingsgrunnlag
20 Jf. prinsippet om formålsbegrensning i personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav
21 Engelschiøn (2019) lovkommentar til pasientjournalloven § 22
22
Arbeidsmiljøloven § 9-1 (1)
19

23
24
25
26

Engelschiøn (2019) lovkommentar til pasientjournalloven § 22
Arbeidsmiljøloven § 9-2 (2)
Arbeidsmiljøloven § 9-2 (1)
Arbeidsmiljøloven § 9-2 (2)
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Nr

Handling

5.

Analyse av logger
a) Logger skal analyseres slik at hendelser oppdages før de får alvorlige
konsekvenser. 27 Dette gjelder også for manuelt førte logger.
b) Elektroniske logger skal enkelt kunne analyseres ved hjelp av analyseverktøy med
henblikk på å oppdage brudd på regelverket 28 (se også pasientjournalloven § 16
og helsepersonelloven § 21 a.).
-

-

-

Det anbefales å benytte standardisert format på loggene, slik at data enkelt
skal kunne leses av tredjeparts logganalyseverktøy. 2930
Statistisk logganalyse er et eksempel på et verktøy som kan benyttes for
analyse av logger for å identifisere uvanlige oppslag som videre må analyseres
manuelt 31.
Dersom virksomheten ikke har tekniske tiltak på plass for logganalyse, kan
virksomheten i påvente av tekniske tiltak og etter en risikovurdering,
implementere organisatoriske tiltak 32.
o

Som et organisatorisk tiltak bør det utarbeides en rutine for jevnlig og
systematisk gjennomgang av logger, der det tas stikkprøver på
pasienter. Gjennomgangen bør utføres av personell som har en
forutsetning til å kunne vurdere tjenstlig behov, og kan eksempelvis
gjøres på avdelingsnivå. Det kan være aktuelt å utføre særlige
stikkprøver på pasienter som er spesielt utsatt for snoking, som for
eksempel kjente personer og ansatte ved sykehuset eller hos
samarbeidspartnere.

For ytterligere veiledning om analyse av logger vises det til grunnprinsipp 3.3 33.
6.

Avdekking av brudd ved analyse av logger
Regelbrudd som avdekkes ved analyse av logger skal håndteres som et avvik 34.
Regelbrudd som avdekkes i denne sammenhengen kan være brudd på lov. For
informasjon om hvordan regelbrudd skal behandles, vises det til faktaark 8 om
avviksbehandling.

7.

Logger som bevis
a) Logg som skal benyttes som bevis bør speilkopieres til annet medium før analyser
gjennomføres.
b) Speilkopieringen bør gjennomføres under påsyn av to eller flere personer.

Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
29 NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 – 3.2.5 verifiser at innsamlingen fungerer etter hensikt
30 Det pågår et arbeid for å få på plass en norsk implementasjonsguide basert på FHIR Audit Event
31 Helse Sør-Øst: Statistisk logganalyse
32 Normen 6.0 kapittel 3.4 Risikovurdering og risikohåndtering
33 NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 – 3.3 Analyser data fra sikkerhetsovervåking
34 Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
27
28
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Nr

Handling
c) Det bør opprettes en skriftlig protokoll for speilkopieringen der det fremgår hva
som er gjort. Protokollen bør signeres av de som var til stede og oppbevares
sammen med det registrerte avviket.
For å kunne benytte logger som bevis, er det avgjørende at loggene er tilstrekkelig
beskyttet mot manipulering (integritetsbeskyttelse). For ytterligere veiledning om dette
vises det til NSMs grunnprinsipper 3.2 og tiltak 3.2.6 35.

8.

Oppfølging av logger ved tilgang mellom virksomheter
Ved tilgang mellom virksomheter skal dataansvarlig og virksomhetene som gis tilgang
til opplysninger hos dataansvarlig, avklare gjennom avtale eller på annen måte
hvordan logging og oppfølging av logger skal foregå 36. Se også punkt 12 om sikring av
logger.

3. Innsyn i logg
Den registrerte har rett til innsyn i opplysninger registrert om seg selv i behandlingsrettet
helseregister. Innsynsretten gjelder også loggen over hvem, og fra hvilken virksomhet, som
har tilegnet seg hvilke opplysninger og på hvilket tidspunkt 37. Enhver virksomhet som
behandler helse- og personopplysninger, er pliktig til å tilrettelegge for at den registrerte på
forespørsel får innsyn i opplysningene. Pasientens innsynsrett er med på å gi trygghet for at
prinsippet om tjenstlig behov etterleves og bidrar til å hindre misbruk av tilgangsrettigheter.
Retten til innsyn, kravene til hvordan innsyn skal gjennomføres og unntakene fra denne
rettigheten, er nærmere beskrevet i Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og
personopplysninger.
Nr

Handling

9.

Forberedelser før innsyn
Det bør etableres rutiner for å sikre at den registrertes rettigheter til innsyn i logg blir
ivaretatt. Rutinen bør som minimum sikre at den registrerte får informasjon om
- opplysningene som er registrert om vedkommende
- hvem som har hatt tilgang til opplysningene, når tilgangen er benyttet og til
hvilken informasjon tilgangen er benyttet.

10. Behandling av forespørsel om innsyn
a) Forespørsel om innsyn kan mottas muntlig eller skriftlig. Dataansvarlig må forsikre
seg om at innsynsforespørselen kommer fra rette vedkommende.
b) Forespørsel om innsyn og rett til utskrift av dokumentasjon skal besvares uten
ugrunnet opphold og sendes innen 30 dager etter henvendelsen er mottatt.

NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 – 3.2 Etabler sikkerhetsovervåking
Normen 6.0 kapittel 5.2.1.2 Tilgang til helse- og personopplysninger mellom virksomheter
37 Normen 6.0 kapittel 4.2.3 Innsyn
35
36
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Nr

Handling
-

Innsyn skal være gratis. Dersom den registrerte ber om flere kopier, kan den
dataansvarlig kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. 38

11. Gjennomføring av innsyn
a) Forespørselen om innsyn avgjøres av den som har fått fullmakt fra den
dataansvarlige. Innsynsforespørselen og hvilken beslutning som ble fattet skal
dokumenteres.
b) Hvis innsyn er besluttet, skal minimum følgende opplysninger meddeles den som
har forespurt om innsyn:
- Identitet og organisatorisk tilhørighet til den som har hatt tilgang
- Tidspunkt for den enkelte tilgang
- Hvilke opplysninger det ble gitt tilgang til ved det enkelte tilfelle
- Registreringsdato for den enkelte opplysning det er gitt tilgang til ved det
enkelte tilfelle.
c) Ved innsyn i logg skal innholdet gjøres forståelig for den registrerte. Dette
innebærer følgende:
- Ved behov skal virksomhetens autorisasjonsregister sammenstilles med logg i
det behandlingsrettede helseregisteret
- Dersom den registrerte ber om det, skal det gis en kortfattet forklaring på hva
loggen inneholder, mulige årsaker til at helsepersonell har brukt tilgangen til et
behandlingsrettet helseregister, og tekniske uttrykk og lignende.
d) Den registrerte har rett til å få utskrift av dokumentasjonen. Ved utskrift skal det
kunne foretas sortering i henhold til den registrertes ønske.
- Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den
registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig
elektronisk form. 39 De fleste helseregioner har tilrettelagt for at innsyn kan
utføres gjennom innlogging på helsenorge.no 40

38

Personvernforordningen artikkel 15 nr. 3
Personvernforordningen artikkel 15 nr. 3
40 https://www.helsenorge.no/rettigheter/innsyn-pasientjournal/
39
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4. Sikring, oppbevaring og sletting av logger
Nr

Handling

12. Sikring av logger
Logger skal sikres mot innsyn, endring og sletting av uautorisert personell 41.
-

Det er kun et fåtall personer som bør ha tilgang til loggene. Tilgangen bør være
avgrenset til en spesifikk rolle (f.eks. loggadministrator) som ikke har andre
administrative tilganger.
- Det bør implementeres funksjonalitet som forebygger og oppdager forsøk på
manipulering eller sletting av logger.
13. Oppbevaring av logger
a) I behandlingsrettet helseregister skal helseopplysninger oppbevares til det av
hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Det samme
gjelder også opplysninger om hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert
helseopplysninger som er knyttet til pasientens navn eller fødselsnummer. 42
Logger av sikkerhetsmessig betydning bør oppbevares så lenge det er nødvendig
for å oppnå formålet. 43
14. Sletting av logger
a) Når loggene ikke lenger er nødvendig, skal de slettes. Loggene skal likevel ikke
slettes dersom opplysningene er omfattet av en arkivplikt (for eksempel etter
arkivloven eller helsearkivforskriften).
b) Virksomheten må selv vurdere når loggene skal slettes. I store
informasjonssystemer kan logging medføre et stort volum av data. Dette taler for at
logger bør lagres i begrenset tid. Samtidig må virksomheten ta hensyn til behovet
for å kontrollere tilganger i ettertid. Selv om nødvendig behandling er gitt og
behovet for helsehjelp ikke lenger er til stede, kan det bli behov for å bevise eller
motbevise et brudd på personopplysningssikkerheten. For logger over tilgang i
behandlingsrettet helseregister, er det et gjennomgående behov for lang
lagringstid. 44
c) Virksomheten bør vurdere lagringstid for logger i sammenheng med lagringstid for
autorisasjonsregisteret. Loggene viser hvem som har hatt tilgang til helse- og
personopplysninger, mens autorisasjonsregisteret gir en oversikt over hvilke
tilganger ansatte skulle hatt. Det er derfor nødvendig å se disse opplysningene i
sammenheng for å kunne oppklare brudd på personopplysningssikkerheten.

Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
Pasientjournalloven § 25
43 Normen 6.0 kapittel 5.4.4 Logging
44 Engelschiøn og Vigerust (2021) lovkommentar til pasientjournalloven § 22
41
42
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