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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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Agenda 

 PVF artikkel 39

 Hvordan er det i Direktoratet for e-helse i dag 

 Organisering av ansvar 

 Hva har vært mitt fokus?  
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Disclaimer: 

Dette er erfaringer jeg har gjort meg i den organiseringen E-helse er 
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Organisering av ombudsrollen 

 Ulike konstruksjoner

 Eksternt ombud

 Internt ombud 100%

 Internt ombud delprosent 

 Hvordan ivareta uavhengigheten når ombudet har flere hatter? 
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Roller og ansvar for personvern  

 Forventningsavklaring: 

 Hva virksomheten tror de får med en PVO og hva de faktisk får: Hva er PVO oppgaver og 

ikke minst hva er IKKE PVO oppgaver

 KONTROLL

 GDRP 39 nr 2 bokstav b «kontrollere overholdelsen» VS kontrollerende ansvar for personvern i virksomheten 

knyttet til ISMS og helhetlig rammeverk for personvern 

 UTØVENDE ANSVAR: 

 Mange som tror at det er PVO som gjør vurderinger mens virksomheten «kan lene seg tilbake» og avvente 

resultater 

 Dialog med ledelsen

 Bevisstgjøring av virksomheten: ledere, mellomledere og medarbeidere 
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Hva har vært mitt fokus? 

 Protokoll, protokoll, protokoll 
 Protokoll – kan ikke få sagt det nok ganger 

 Kontrollgjennomgang av hele protokollen 
 Statusrapport til ansvarlige avdelingsdirektører med punkter til oppfølging 

 En enkel måte å bevisstgjøre de ansvarlige hva personvern er og hva deres ansvar er (og ikke ombudet) 

 Bistand i risikovurderinger og råd i DPIA 
 Harde prioriteringer, men det er lov å si nei. 

 Opplæring i alle ledd. Ikke bare ha fokus på kurs 

 Samarbeid med nøkkelpersoner
 Sikkerhetssjef 

 Anskaffelser 
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Erkjennelse: Hvis jeg som ombud 

sier nei til å bistå, blir 

vurderingene da gjort? 



Nærmere om DPIA: Hva er egentlig PVO sin rolle? 
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på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere 

gjennomføringen av den i henhold til artikkel 35



Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

sikkerhetsnormen@ehelse.no
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