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Kjøreregler 

 Møteleder styrer ordet

 Deltagernes mikrofoner er mutet som standardinnstilling

 Det foretas ikke opptak av dette webinaret

 Deaktiver fullskjermsmodus dersom du har problemer med å svare på poll

 Presentasjonene legges ut på kurssiden på normen.no 

 Vil du vite mer om hvordan vi jobber med GoToWebinar? Se mer på 

https://ehelse.no/normen/aktuelt-om-normen/digital-kompetanseheving-med-

normen
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https://ehelse.no/normen/aktuelt-om-normen/digital-kompetanseheving-med-normen


Spørsmål underveis

 Bruk spørsmålsfunksjonen når som helst under 

foredragene

 Vi samler opp spørsmål og besvarer spørsmålene til slutt 

 Vi besvarer spørsmålene som stilles underveis i chat 

 Vi lagrer spørsmålet ditt, men ikke hvem det kommer fra.

 Hvis du har spørsmål som ikke blir besvart under kurset, 

send oss en epost til sikkerhetsnormen@ehelse.no
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POLL
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Veiledere

Faktaark

Bindende gjennom 

medlemsskapet i helsenettet 

Ikke bindende

Norm for 

informasjonssikkerhet



Versjon 3.0
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 Versjon 3.0 er endelig publisert! 

 Basert på flere behovskartlegginger i 
kommunene 

 Innholdet baserer seg i stor grad på det som 
er meldt inn av veiledningsbehov 

 Ikke uttømmende veiledning om personvern, 
informasjonssikkerhet og helselovgivning 



Behandlingsgrunnlag 

 Helse- og personopplysninger kan bare behandles når lovgivningen tillater det.

 Skal dekke alle typer behandlinger av helse- og personopplysninger 

 Innsamling

 Lagring 

 Sletting 

 Utlevering 

 +++
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Hovedregel om samtykke i helse- og omsorgstjenesten

10

• at samtykke til helse- og 

omsorgstjenester – enten den 

gis med eller uten bruk av 

teknologi - kan gis implisitt (det 

er det vanlige)

• at helselovgivningen i seg selv 

gir rettsgrunnlag for behandling 

av de opplysningene som er 

relevant og nødvendig for ytelse 

av tjenestene

• hvis opplysninger skal behandles for andre 

formål enn ytelse av helse- og 

omsorgstjenester til den det gjelder (unntatt 

intern kvalitetssikring), og det ikke finnes 

annen hjemmel eller behandlingsgrunnlag

• hvis det skal behandles andre opplysninger 

enn de som er relevante og nødvendige for å 

yte tjenester til pasienten/brukeren, og det ikke 

finnes annen hjemmel eller 

behandlingsgrunnlag

Kun nødvendig med uttrykkelig samtykkeÅrsaken er 



POLL 

Normland kommune skal implementere ny elektronisk medisineringsstøtte. 

De lurer på om de trenger samtykke fra tjenestemottakeren? 

Kommunen lurer på om hva samtykket skal gjelde? 

De vet at å gi medisiner er en del av helsehjelpen, og at rettsgrunnlaget da er implisitt 

samtykke til å yte helsehjelp. 

Men trenger de samtykke til å behandle personopplysninger i tillegg? 
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Velferdsteknologi som medisinsk utstyr 

 Det finnes flere tilfeller hvor velferdsteknologi er 
klassifisert som medisinsk utstyr. For eksempel kan 
elektronisk medisineringsstøtte, blodsukkerapparater, 
blodtrykksmålere, pulsmålere og aktivetsmåler 
klassifiseres som medisinsk utstyr. 

 Når det behandles helse- og personopplysninger i det 
medisinske utstyret vil personvernforordningen gjelde 
på samme måte som ved all annen behandling av 
helse- og personopplysninger = kommunens ansvar 

 I forordning om medisinsk utstyr følger det en rekke 
krav til produsenten skal etterleve. 

 Kommunen er selv ansvarlig for å anskaffe medisinsk 
utstyr som er i samsvar med kravene som stilles 
produsentene og som er egnet for det tiltenkte 
brukerområdet. 
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Kommunens ansvar 

 Kommunens øverste ledelse 

har ansvar for å sørge for at 

kommunen følger gjeldende 

krav til informasjonssikkerhet 

og personvern ved ytelse av 

helse- og omsorgstjenester

 Ikke glem 

velferdsteknologien i dette 

arbeidet!
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Sentrale prosesser: Anskaffelse
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• Viktig å involvere de riktige ressursene innenfor 

personvern og informasjonssikkerhet, 

• Personvernombud, juristkompetanse, IKT og 

sikkerhet, samarbeid med fylkesmannen og å 

bruke eksisterende nettverk som f.eks andre 

kommuner i regionen eller Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram. 



Vedlegg til Normens krav  
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Sentrale prosesser: utprøving, implementering og drift

Side 16

• Når kommunen har valgt teknologi 

er det viktig å ha gode rutiner for 

implementering og drift av 

teknologien 

• De samme kravene som følger av 

lov og av Normen gjelder uansett 

om det er utprøving eller drift. Det 

er ikke mulig å lempe på tiltakene 

selv om det er under utprøving av 

velferdsteknologi. 

• Når det behandles helse- og 

personopplysninger i utprøvingen 

skal alle tiltak gjennomføres som 

om det er normal drift. 



Risikovurdering

 All behandling av helse – og personopplysninger skal risikovurderes. Dette inkluderer også når dette skjer 

med bruk av velferdsteknologi

 Det er risikovurderingen som ligger til grunn for alle de videre vurderingene og beslutningene; blant annet om man vil 

ta i bruk en velferdsteknologisk løsning, for hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå og hvilke tiltak som 

settes i verk

 Eksempler på områder som kan inngå i risikovurderingen av velferdsteknologi:

 Personvernkonsekvensvurdering – Personvernforordningen (GDPR)
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Tilgjengelighet

• Ødeleggende programvare 

(f.eks. om løsningen er 

tilknyttet Internett)

Integritet

• Uautorisert endring av helse- og 

personopplysninger og konfigurasjon 

ved tilgang fra eksterne nett (f.eks. 

Internett, trådløse nett og mobilnett)

Konfidensialitet

• Tilgangsstyring hos bruker (f.eks. nettbrettet, 

rapporteringsløsninger, dørlåser, mv.)

• Leverandørs løsning for fjernaksess



Personvernkonsekvensvurdering (DPIA) 

 Virksomheten skal alltid vurdere hvilke konsekvenser behandling av helse- og personopplysninger medfører for 

den registrerte 

 Dokumenter lovligheten av behandlingen, formål, hvordan personvernet til den registrerte blir ivaretatt, og tilstrekkelige tiltak 

for å håndtere risikoen. 

 Løsninger som i utgangspunktet ikke vil være høy risiko for den registrertes rettigheter og 

friheter: 

 Teknologi som ikke behandler helse- og personopplysninger 

 Forbrukerteknologi som pasienten/ brukeren selv tar i bruk 

 Teknologi som ikke kobles til nettverk 

 Stille sykesignalanlegg 
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• Systematisk monitorering: digitalt tilsyn, GPS klokker og annen 

sporingsteknologi. 

• Når helseopplysninger behandles i stor skala 

• Ny teknologi 

• Barn og andre sårbare grupper 

Kan være aktuelt å vurdere:

• Omfang av personopplysninger 

• Personopplysningens art (hvem opplysningene gjelder, 

sensitivitet) 

• Kategorier av mottakere (deling, utlevering, innsyn, mv.) 

• Kategorier av behandlinger (innsamling, sammenstilling og 

lagring) 



POLL
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POLL 
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Veien videre

 Brukerscenarier i MU veilederen – liste over 

scenarier for bruk i ROS arbeid 

 Eksempler på kravspesifikasjon i anskaffelse av 

velferdsteknologi kommer! Utarbeidet av 

Helseetaten i Oslo kommune basert på 

Normens krav

 Ønsker oppdateringer fra sektoren på 

vurderinger om DPIA og ROS 

 Velferdsteknologiens ABC 
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«KVIKKGUIDE» 
til behandling av helse- og 
personopplysninger ved bruk av 
velferdsteknologi

- et samarbeidsprosjekt!

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-
omsorg/velferdsteknologi3/behandling-av-helse-
-og-personopplysninger-ved-bruk-av-
velferdsteknologi/

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/behandling-av-helse--og-personopplysninger-ved-bruk-av-velferdsteknologi/


Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Petter.ludvig.andersen@ehelse.no

sikkerhetsnormen@ehelse.no
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