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Innbyggere må ha tillit til at helse- og 

omsorgssektoren anvender helse- og 

personopplysninger på en trygg måte



Medisinske målinger PRO- skjemaerVideokommunikasjonTekstkommunikasjon

VideokommunikasjonTekstkommunikasjon SamArbeidsflyt

Implantatdata

EgenregistreringSensor

Egenbehandlingsplan

Kommunikasjon

Informasjon

«Journalføring»

Behandlingsplan

«Kurveføring»

http://www.iconarchive.com/show/oxygen-icons-by-oxygen-icons.org/Actions-go-home-icon.html


Mini-ROS av avstandsoppfølging 

Når pasienten gis et medisinsk utstyr og følges 

opp fra sitt eget hjem 



• Den dataansvarlige  har 
ansvaret

• Den dataansvarlige  har 
kontrollen
(i hvert fall i samarbeid 
med sin IKT-leverandør)





• Usikker infrastruktur i pasientens hjem
(både konfidensialitet, integritet  og tilgjengelighet)

• Sikker autentisering
• Av «bokser»
• Av pasient / bruker (kognitiv svikt?)

• Overskuddsinformasjon
• Dokumentasjonsplikt
• Sletting
• Samtykke

• Hva skal logges?
• Medisinsk utstyr – en sikkerhetsutfordring



Medisinsk utstyr og informasjonssikkerhet 
– hva er problemet?

 Utstyret er ofte gammelt

 Utstyret er dårlig sikret

 Kjente sårbarheter eksisterer

 Ikke alltid utstyret i seg selv som er målet for en 

angriper
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Trusselbilde
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• Skylagring
• Databehandleravtaler
• Sletting
• Underleverandører
• …

Leverandør
(f.eks utstyrsprodusent)

Mellomlagring
Pre-prosessering



Leverandør
(f.eks utstyrsprodusent)

• Omfattende brukervilkår
(i gjennomsnitt 14 sider)

• Overføring til andre formål / til 
tredjepart

• Manglende sletting
• Krav til brukerkontor for lagring
Kilde: Forbrukerrådet 2017: 
Helsedata til salgs?

Pasienten
tar i bruk 
tilleggsfunksjonalitet
som tilbys av 
f.eks utstyrsleverandør



Ny teknologi - nye utfordringer
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 Skyen, apper, bigdata…

 Lange og komplekse digitale 
verdikjeder
 Der også pasientens / brukerens eget 

utstyr /apper inngår

 Deling av data

 Vanskelige risikovurderinger 

 Hvem har ansvar for hva?

 Forventninger fra pasienter og 
pårørende



Tilbakemeldinger fra helsesektoren 

 Trenger klare anbefalinger/ krav til bruk av IoT i avstandsoppfølging 

 Mer kunnskap om redusering av risiko knyttet til utstyr og applikasjoner som kobles 

opp i pasient/brukers hjem 

 Praktisk implementering av sikkerhetstiltak

 Gjennomføring av risikovurderinger, hva må man tenke på? 

 Ivaretakelse av personvernet ved bruk av skytjenester 

 Likt regel, men ulik tolking av regelverk – bedre veiledning 
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Nøkkelen til å lykkes: Innebygd personvern

 Ta hensyn til personvern i 

alle utviklingsfaser av et system

eller en løsning 

(jf. personvernforordningen artikkel 25)
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INNEBYGD
PERSONVERN
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OG HVA MED FORBRUKERTEKNOLOGI…..? 



Takk for meg!

Petter Ludvig Andersen

Sekretariatet for Normen
Avdeling juridisk 
Direktoratet for e-helse

petter.ludvig.andersen@ehelse.no
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