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Kjøreregler 

 Møteleder styrer ordet

 Deltagernes mikrofoner er mutet som standardinnstilling

 Det foretas ikke opptak av dette webinaret

 Presentasjonen legges ut 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 svarer på spørsmål enten i plenum og/eller i chat

 Vi lagrer spørsmålet ditt, men ikke hvem det kommer 

fra

 Hvis du har spørsmål som ikke blir besvart under 

webinaret, send oss en epost til 

sikkerhetsnormen@ehelse.no
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?



Agenda

 Kort om vurdering av personvernkonsekvenser 

(DPIA)

 Innledende tanker om faktaarket

 Hva tenker dere?

 Hvilken mal bruker dere i dag?

 Hva bør mal og veiledning inneholde?

 Tips om gode eksempler, maler og veiledere?

Legg inn svar på menti.com med kode 8584 4469 

eller i webinarverktøyet!
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Normens krav til vurdering av personvernkonsekvenser 
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«Virksomheter skal alltid vurdere hvilke konsekvenser 

behandling av helse- og personopplysninger medfører 

for den registrerte. 

Virksomheten skal dokumentere lovligheten av 

behandlingen, formålet, hvordan personvernet til den 

registrerte er ivaretatt, og at det er gjort tilstrekkelige 

tiltak for å håndtere risikoen. 

Hvis det er sannsynlig at en behandling medfører høy 

risiko for de registrerte, skal virksomheten 

gjennomføre en mer grundig personvernkonsekvens-

vurdering, også kalt DPIA.»

Normens 

krav 3.5



Normens krav til vurdering av personvernkonsekvenser 
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«Personvernkonsekvensvurderingen skal gjøres før 

behandlingen av personopplysninger starter.

Høy risiko for personvernet kan oppstå:

• når helseopplysninger behandles i stor skala

• ved bruk av ny teknologi

• når personopplysninger behandles på en 

automatisert, systematisk og omfattende måte, og 

dette danner grunnlag for avgjørelser som har 

rettsvirkning eller påvirker den registrerte i 

betydelig grad

• dersom behandlingens art, omfang, formål og 

sammenhengen den utføres i, tilsier det.

…»

Normens 

krav 3.5.1



Systematisk 
beskrivelse av 
behandlingen

Nødvendighet 
og 

proporsjonalitet

Risiko for de 
registrertes 

rettigheter og 
friheter

Ledelsens 
validering 
av DPIA

Hvordan gjør man en personvernkonsekvensvurdering?

Inkludert 

formålet med 

behandlingen

Inkludert tiltak 

for å håndtere 

risikoen

Hvilken risiko 

kan 

virksomheten 

akseptere?

Trenger vi disse 

opplysningene 

til dette 

formålet?

PVO 

gir råd!



Tanker om det nye faktaarket…

 Utgangspunkt i det vi har fra før, som malen til 
direktoratet
 Men viktig prinsipp at faktaarket skal gi veiledning 

uavhengig av hvilken mal du bruker

 Være spesifikt for helse- og omsorgssektoren
 Trekke frem relevante problemstillinger for 

sektoren

 Komplementært til generell veiledning

 Praktisk rettet

 Relevante eksempler
 Eksempler fra sektoren med ulike risikonivåer?

 Utfylte maler?

 Annet?
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Innspill og spørsmål fra den digitale 
salen
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Hva tenker dere?

 Hvilken mal bruker dere i dag?

 Hva bør mal og veiledning inneholde?

 Tips om gode eksempler, maler og veiledere?
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Legg inn svar på menti.com, kode 8584 4469 
eller i webinarverktøyet!



Ta gjerne kontakt om du har innspill til Normens 
veiledningsmateriell!
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sikkerhetsnormen@ehelse.no

 Hva trenger du?

 Hva mangler?

 Hva kan oppdatert veiledningsmateriell bidra med?



Meld deg på Normens nyhetsbrev!

Normen.no



Bli med på våre andre kurs og webinarer!

12. mai Heldagskurs: Intro til Normen
19. mai Skytjenester og tjenesteutsetting v/Norsk Helsenett
26. mai Gjennomgang av agenda til møte i Normens styringsgruppe
02. juni Lansering av oppdatert Faktaark 29 - Hjemmekontor
09. juni Innspillswebinar til veileder om forskning
16. juni Innspillswebinar til veileder om tilgangsstyring
23. juni Innspillswebinar til veiledere om risiko og internkontroll
30. juni Nytt faktaark om personvernprinsippene

Følg med på normen.no, sosiale medier og Normens nyhetsbrev!


