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Fra vugge til grav med blokkjede | Brikker for digital offentlighet (digital-offentlighet.blogspot.com)

https://digital-offentlighet.blogspot.com/2017/10/fra-vugge-til-grav-med-blokkjede.html


Tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet er 

en forutsetning for kvalitet og tillit
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Virksomheter i helse- og 

omsorgssektoren er avhengige av 

denne tilliten for å lykkes med sine 

samfunnsoppdrag både som yter av 

helsehjelp og for å bidra med ny 

kunnskap gjennom forskningen.
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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 

pålitelighet svekkes.
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https://www.craiyon.com/
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Faktaarket gir en introduksjon til 

prinsippenes innhold, og eksempler 

på hvordan de kan påvirke 

virksomheter i helse- og 

omsorgssektoren. 

Personvernprinsippene harmonerer 

godt med reglene om forsvarlige og 

gode helsetjenester, pasientsikkerhet 

og sikring av tillit til helse- og 

omsorgssektoren.
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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.



 For å sikre åpenhet, 

rettferdighet og tillit rundt 

behandlingen av 

personopplysninger, skal 

virksomheten gi den registrerte 

informasjon om hvordan den 

behandler personopplysninger. 

Denne plikten er en viktig 

forutsetning for flere av de 

andre rettighetene den 

registrerte har…
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 En av helsesektorens 

overordnede målsettinger er å 

yte god og likeverdig 

helsehjelp. Både 

personvernrettigheter og 

andre pasient- og 

brukerrettigheter er viktige 

forutsetninger for at denne 

målsettingen skal nås.
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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. Dette er 

krav som 

personvernforordningen stiller for 

alle behandlinger av 

personopplysninger.



Videreutvikling av forskningsveilederen

• Det er etablert ei arbeidsgruppe. Følgende virksomheter har vært 

representert: Ahus, FHI, NTNU/St.Olavs, Helse Nord-Trøndelag, OUS, 

OsloMet, Norsk farmaceutisk forening, SIKT

• Gjennomført 6 møter.

• SIKT har vært representert i de to siste møtene og vi er i samtaler med 

SIKT om videre bidrag inn i arbeidsgruppa. 

• Dialog med KINS om tilsvarende samarbeid

Målsetningen er å komme forskningsmiljøene i møte og kunne 

samordne veiledningen for å gjøre landskapet litt mer oversiktlig
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Takk for oppmerksomheten!
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