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Hovedtemaene i veilederen

• Pasienters, brukeres og pårørendes 
adgang til å filme, fotografere og ta 
lydopptak

• Film- og TV-produksjoner

• Helsevirksomheters og helsepersonells 
adgang til å filme, fotografere og ta 
lydopptak

• Utarbeidelse av lokale retningslinjer
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NOU’en og høringen

• NOU’en omhandler temaene på forrige 
lysbilde, for barnehage, skole, barnevern og 
helse- og omsorgstjenesten.

• Klar dissensuttalelse fra 
medieorganisasjonens representanter i 
utvalget.

• Helsedirektoratet støttet i hovedsak utvalgets 
vurderinger av de rettslige spørsmålene.

• I høringen var det stort avstand i 
standpunktene fra mediene og helsesektoren.
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Enkelte temaer/spørsmål

• Medias tilstedeværelse i akuttsituasjoner eller ved 
bevisstløshet/forvirringstilstander mv.

• Det offentliges eierrådighet som «hjemmel» for restriksjoner.

• Forholdet til eksterne lokale retningslinjer.

• Ulik praksis, større likhet?
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Videre prosess med veilederen

• Videre arbeid og forankring i HOD

• Ekstern høring februar/mars 2023

• Publisering før sommeren 2023
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Juridisk arbeid i digitaliseringsprosjekter 

– rettslige rammebetingelser og utvikling av regelverk 

Normkonferansen 2022



Bakgrunn for saken

E-helse vil jobbe for å endre regelverket når det er behov for det
 Mange påstander om at regelverket er en hindring
 Utfordring: ulik forståelse av handlingsrommet, hva som kan endres og hva 

som skal til

Regelverket balanserer ulike hensyn 
 Helsesektoren er gjennomregulert
 Enhver regel har et formål og er en del av en helhet
 Ulike hensyn skal ivaretas og veies mot hverandre

Eks: forsvarlig helsehjelp og personvern
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Når er det behov for regelverksutvikling?

Side 10

 Digitalisering et virkemiddel
 Kan løsningen etableres innenfor

gjeldende rett?
 Hvis ikke, er det realistisk å få vedtatt

nye regler eller endringer?

«For å kunne gi best mulig helsehjelp er 
det en forutsetning at relevante og 
nødvendige opplysninger om 
sykdomshistorie og legemiddelbruk 
følger pasienten gjennom hele 
pasientforløpet og forvaltes og lagres 
på en trygg måte.»



Hvordan regelverk blir til 

Side 11

 Stortinget er lovgivende og bevilgende 
myndighet

 Lovvedtak må ikke stride mot 
Grunnloven

 Norge er bundet av internasjonale 
konvensjoner

 Internasjonale avtaler
 EØS-avtalen

Maktfordeling av Erik Dyrhaug, Store norske leksikon. 



Grunnleggende rettigheter 

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter:

Beskyttelse av personvernet er en menneskerettighet 
 Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 og i Grunnloven § 102
 Behandling av personopplysninger er regulert i EUs personvernforordning (GDPR)
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Stortinget som lovgivende myndighet

Side 13

 Forutsetter politisk vilje
 Stortingets sammensetning «speiler folkeviljen» 
 Kan ikke ta for gitt at lovforslag blir vedtatt

 Stortinget må ha tilstrekkelig grunnlag for sine 
beslutninger
 Krav til utredning og begrunnelse
 «Alle» kan bidra ved høringsuttalelser

 Stortinget er også bevilgende myndighet, og kan sette 
vilkår for bevilgninger

Foto: Stortinget



Regelverksutvikling - samhandling
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Pasientjournalloven 2014

Side 15

Helseregisterloven av 2001 erstattet av:
 Pasientjournalloven for primærformål 
 Helseregisterloven for sekundærformål

Nytt i pasientjournalloven:
 Muligheter for felles journal uten samtykke §§ 9 og 10
 Plikt til å dele helseopplysninger med samarbeidende personell, 

også i andre virksomheter, når det er nødvendig for helsehjelpen, 
men: innenfor rammene av taushetsplikten

 Omstridt i høringsrunden
 Under Stortingsbehandlingen ville SP, V og SV fastholde krav om 

samtykke fra pasienten i hvert tilfelle for “tilgang på tvers”



Lov, forskrift og fortolkning

Side 16

 Stortinget kan i lov gi hjemmel til å 
fastsette detaljer i forskrift
 regjeringen eller et departement
 hjemmelen en absolutt ramme

 Noen forhold må alltid fastsettes i lov
 Eks: sanksjoner og betalingsplikt

 Regelverk kan tolkes
 HOD har i stor grad delegert 
 Fortolkninger av stor betydning skal 

forelegges HOD
 Autoritativ fortolkning = gjeldende rett
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Tidslinje - pasientjournalloven § 8 med forskrift (2)
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Regelverk og smidig utvikling 

Side 19

 «Jussen er faktumsensitiv» - mindre endringer i 
løsning kan ha stor juridisk betydning

 Utredningsinstruksen må følges
 For sent å påbegynne i gjennomføringsfasen

 Tidlig avklare rammer og handlingsrom
 Vurder ulike løsningsalternativer
 Beskriv og begrunn behov, formål og løsning
 Ved tvil be om fortolkning

Smidig utvikling innenfor gjeldende rett



Takk for oppmerksomheten !

birgitte.jensen.egset@ehelse.no



European Health Data Space (EHDS)
Hovedpunktene i utkast til ny forordning

Randi Lilletvedt



Overordnet om forslaget
 Etablerer et felles europeisk helsedataområde for å oppnå sikker tilgang for pasienter, 

helsepersonell, forskere og myndigheter til elektroniske helseopplysninger på tvers av 
landegrensene i EU (og EØS)

 Muliggjør et felles indre marked for digitale helsetjenester med krav til leverandører av EPJ-
systemer

 Forslaget er ambisiøst, omfattende og på noen områder inngripende 

 Forutsetter blant annet investeringer, utvikling av teknisk infrastruktur– nasjonalt og i EU/EØS

 Vil innebære endringer i norsk regelverk på helseområdet

 Hovedlinjene i forslaget passer godt inn i vår nasjonale utviklingsretningen

 Må ses i sammenheng med annet EU-regelverk
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Bakgrunn for forslag til forordning om EHDS
 European Strategy for Data, 2020 
 Tre tverrsektorielle regelverksinitiativer
 Ni områdespesifikke dataområder skal etableres - European Health Data Space er det første, forslag 

til forordning 3. mai 2022
 Dagens bestemmelser om e-helse i pasientrettighetsdirektivet er frivillige og har vist seg å 

være mindre effektive for både personers kontroll over egne helsedata til primærbruk og 
sekundærbruk. 

 Utfordringer med deling av helseopplysninger
 Covid-19 pandemien har tydelig vist at det er behov for deling av helseopplysninger i EU
 Evaluering av forordning om EUs digitale koronasertifikat: nyttig med regulering som støtter 

harmonisering og felles EU-tilgang for å bruke elektroniske helseopplysninger til spesifikke formål
 Gode erfaringer med etablering av felles europeisk infrastruktur for både smittesporingsapper og 

koronasertifikat
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Sammenheng med annet EU-regelverk

24

Pasientrettighetsdirektivet
(direktiv) 

EHDS bygger på og 
videreutvikler

GDPR  
(forordning)

EHDS bygger på GDPR-
rettigheter og videreutvikler noen 

av dem

eIDAS
(forordning)

Pålitelig eID som kan brukes i 
hele EU/EØS er en forutsetning 

for EHDS

EU cybersecurity framework 
(NIS I & II direktiv) 

EHDS utfyller og gir mer 
skreddersydde regler for 

helsesektoren

Data Governance Act
(forordning) 

EHDS utfyller og gir mer 
skreddersydde regler for 

helsesektoren

Medical Device
(forordninger) 

EHDS vil gjelde når produsenter 
hevder interoperabilitet med 

enheter i pasientjournalsystemer

Data act 
(forslag til forordning)

EHDS utfyller og gir mer 
skreddersydde regler for 

helsesektoren

Artificial Intelligence Act
(forslag til forordning)

EHDS støtter og utfyller 
opplæring av AI, interoperabilitet 
for AI- og pasientjournalsystemer 

og datakvalitet



Nærmere om forslag til forordning om EHDS



Primærbruk – rettigheter for innbyggere
 Digital tilgang til prioriterte kategorier av egne helseopplysninger i et bestemt felles europeisk 

format, som hovedregel i sanntid
 Pasientoppsummeringer
 E-resepter
 Elektronisk legemiddelutlevering
 Medisinske bilder og bilderapporter
 Lab. resultater
 Utskrivningsrapporter/epikriser

 Digital tilgang til andres helseopplysninger etter fullmakt 

 Selv registrere opplysninger i journalsystemer eller i egne løsninger

 Digital tilgang til innsynslogg

 Kan begrense helsepersonells tilgang

 Adgang til nasjonale regler på noen områder
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Primærbruk – helsepersonell

 Tilgang til prioriterte kategorier av helseopplysninger om pasienter de behandler

 Helsepersonell må ha anerkjent e-ID 

 Medlemstatene må tilrettelegge for bruk av utenlandsk e-ID i Norge

 Medlemstatene plikter å gjøre disse helseopplysningene tilgjengelig 
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Primærbruk- krav til pasientjournalsystemer og 
livsstilsapplikasjoner

•Forpliktelser for produsenter, importører, distributører og leverandører av EPJ-
systemer

•Pålegg om selvdeklarering for produsenter av EPJ-systemer, og for medisinsk utstyr 
og KI-systemer som skal samhandle med EPJ-systemer. 
• Skal bekrefte at de følger forordningens krav om interoperabilitet, sikkerhet og personvern 

mv. 

•Frivillig merking av livsstilsapplikasjoner om at de oppfyller kravene til 
interoperabilitet, sikkerhet og personvern. Dette for å sikre interoperabilitet med EPJ.
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Primærbruk – organisering, tilrettelegging

 Obligatorisk tilknytning til MyHealth@EU – grenseoverskridende digital infrastruktur 
og standarder for utveksling av behandlingsrelatert pasientinformasjon

 Etablere en digital helsemyndighet med ansvar for gjennomføring og håndhevelse av 
EHDSs regler om deling av data til bruk i pasientbehandlingen, blant annet nasjonal 
kontaktpunkt for tilgjengeliggjøring

 Europeisk database for EU-godkjente EPJ og livsstilsapplikasjoner

 Etablere markedsovervåking- og tilsyn for EPJ-systemer, oppfølging av alvorlige 
hendelser og manglende etterlevelse, detaljerte rapporteringskrav til EU-
kommisjonen 
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Sekundærbruk – formål og opplysninger
 Definerer hva som minimum skal stilles rådighet av elektroniske helseopplysninger for 

sekundærbruk. Dette er bl.a.:
 Opplysninger i EPJ
 Offentlige helseregistre
 Elektroniske helseopplysninger fra medisinske registre for spesifikke sykdommer
 Elektroniske helseopplysninger fra medisinsk utstyr 
 Elektroniske opplysninger som er relevant for helsen, blant annet utdannelse, livsstil
 Opplysninger som påvirker helsen 

 Skal stilles til rådighet for følgende formål: folkehelse, forskning, innovasjon, som 
styringsgrunnlag/beslutningsgrunnlag, offisielle statistikker, pasientsikkerhet 

• Helseopplysninger til sekundærbruk skal ikke kunne benyttes til å fatte beslutninger som går ut 
over enkeltindivider

• Sekundærbruk – kun utlevere anonymiserte og pseudonymiserte helsedata, og det skal være 
forbudt å re-identifisere individer.

• I utgangspunktet maksgrense på 5 år for oppbevaring av data, lenger etter søknad
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Sekundærbruk – organisering, tilrettelegging 
• Obligatorisk tilknytning til ny EU-infrastruktur for sekundærbruk av helsedata (HealthData@EU)

• Krav til datakvalitet og tilgjengelighet for sekundærbruk

• Et eller flere nasjonale organer skal ha ansvar for tilgang til helseopplysninger for sekundærbruk

• Fastsetter en rekke andre oppgaver for organet, blant annet:
• Støtte EU i deres oppgaver og krav om å rapportere til EU
• Elektronisk tilgjengelig nasjonal datasett katalog, metadatakatalog – kommisjonen lager EU-katalog over 

datasett
• Tilsynsoppgaver
• Generell info til registrerte om tillatelser for tilgjengeliggjøring av data
• Kan pålegge bøter overfor datainnehaver dersom ikke utleverer data

• Betalingsmodell for tilgjengeliggjøring av data og tjenester

• Plikter for datainnehaver å tilgjengeliggjøre innen bestemte frister 
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Generelle forhold

 Kommisjonen skal lage retningslinjer og dele blant annet beste praksis til 
medlemslandene

 Kommisjonen gis fullmakter til å utforme nærmere bestemmelser på en rekke 
områder

 Felles tekniske spesifikasjoner, standarder til bruk ved anskaffelser
 EHDS Board skal erstatte eHealth Network:
 Ulikt ikke lenger basert på frivillig deltagelse
 Omfatte både primær- og sekundærbruk, ikke bare primærbruk

 EHDS Board oppgaver, blant annet:
 Bistå medlemslandene med å koordinere praksis
 Lette samarbeidet mellom e-helse myndigheter og organ med ansvar for tilgang for 

sekundærbruk
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Fra forslag fra EU-kommisjonen til implementering i norsk rett

 Behandles nå i Rådet og Europaparlamentet

 Forventer at det tar minimum 18 mnd. innen det kommer vedtak i Rådet og 
Europaparlamentet dvs. tidligst november 2023

 I kraft 12 måneder etter vedtakelse (2025?), men noen bestemmelser trer i kraft 
senere 

 Forventer endringer i fortalen og forordningsteksten

 Etterfølgende behandling for innlemmelse i EØS-avtalen

 Forventer behov for norske regelverksendringer dersom forordningen inntas i EØS-
avtalen – fremmes av regjeringen og vedtas av Stortinget
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Helhetlig rammeverk for 
informasjonssikkerhet og personvern
Normkonferansen
Petter Ludvig Andersen



Normens (utvalgte) krav til styringssystem 
• Alle virksomheter skal ha et 

styringssystem for informasjonssikkerhet 
og personvern (internkontroll)

• Informasjonssikkerhet og personvern 
bør inngå som en del av det totale 
styringssystemet i virksomheten

• Styringssystemet skal dokumenteres 



Hvordan «folk flest» ser på styringssystemer

Policy

Prosedyrer/ 
retningslinjer

Rutiner

Bevis



Hva styringssystemer egentlig er?
Management support

Roles and Responsibility
Policy, scope, objectives

Instructions, controls 
and requirementsRisk Management Compliance

Monitor Identify

Handle Evaluate

HR Security

Cryptography

Privacy

Continuity 
Management

Asset 
Management

Procurement 
and 

development

Supplier 
Management

Incident 
Management

Access Control

Operations 
Security

Communication 
Security

Compliance

Monitoring

Self Assessments

Internal Audit

Management Review

Measurement efficiency and effectiveness

ISMS Governance 
Ensure continuous improvement



Sammenheng mellom personvern og informasjonssikkerhet

Formål og 
behandlingsgrunnlag

Rettigheter og 
personvernprinsipper

Sikring av 
person-

opplysninger
Personvernkonsekvens
vurderinger (DPIA)

Personvern
(personopplysninger)

Konfidensialitet

Integritet

Tilgjengelighet

Informasjonssikkerhet
(alle typer informasjon)

Robusthet



Tilpasning av styringssystem for Informasjonssikkerhet

Nivå 2

Nivå 1

Avvikshåndtering 

Informasjonshåndtering Risikostyring av 
informasjonssikkerhet Personellsikkerhet

Utvikling, anskaffelser 
og 

leverandøroppfølging 
Fysisk sikkerhet Driftssikkerhet NettverkssikkerhetSystemsikkerhet

Internkontroll

Sikkerhetsansvar

Identitetsforvaltning

Mål og strategi for 
informasjonssikkerhet

Logging Personvern

Sikkerhetsstandarder, instrukser og prosedyrer, 
sikkerhetsdokumentasjon, sikkerhetsveiledninger, maler for DPIA, TIA, ROS, databehandleravtaler ++ 

Policy for Informasjonssikkerhet 
og personvern

Nivå 3



“GDPR” rutiner/prosesser/retningslinjer

Artikkel 30 protokoll

Ivaretakelse av personvernprinsipper

Rutine for personvernkonsekvensvurderinger DPIA

Risikovurdering av brudd på
personopplysningssikkerheten (vurdering av 
melding til Datatilsyn og varsling til registrerte) 

Rutine for innsyn

Rutine for retting og sletting

Overføringer av personopplysninger til tredjeland / 
“Transfer Impact Assessments”  



Prinsippet om lagringsbegrensning

Innebygd personvern – Utvikling
og leverandøroppfølging

Manuelle rutiner

Anskaffelser og
databehandleravtaler

Protokollen

Hvordan ivareta krav til sletting av personopplysninger gjennom et styringssystem?  



Tilpass organisasjonen –
Unngå sikkerhet og personvern på sidelinjen

Baser prosedyrer 
og krav på 
kunnskap om 
organisasjon, 
strategi, behov og 
risiko i 
virksomheten

Unngå at sikkerhet 
og personvern blir 
et tillegg, og heller 
blir integrert i 
eksisterende roller, 
prosesser og 
verktøy. 

Bygg i størst mulig 
grad på 
eksisterende 
dokumentasjon og 
verktøy istedenfor å 
lage noe nytt.

2. Integrasjon 3. Gjenbruk1.Skreddersøm

Involver de rette personene.



Dokumentasjon ≠ dokument



Tre nøkler til suksess

Virksomhetskultur KommunikasjonTonen i midten



Gode kilder til inspirasjon

• Digdir: internkontroll i praksis informasjonssikkerhet
– Gode forklaringer, eksempler og maler

• UH-sektoren: Sikresiden.no
– Brukervennlig og scenariobasert

• Datatilsynet: 
– innebygd personvern og personvern som standard
– Virksomhetens plikter 

• NSMs grunnprinsipper for:
– sikkerhetsstyring 
– IKT sikkerhet

• ISMS challenges and how to solve them
https://transcendentgroup.com/news/isms-
challenges-and-how-you-can-solve-
them/#breadcrumbs

• Normen

https://transcendentgroup.com/news/isms-challenges-and-how-you-can-solve-them/#breadcrumbs


Spørsmål?



NORMEN 2022 – Helseplattformen AS som dataansvarlig 
journalleverandør

Sevian Stenvig



Hva er interessant med enkeltvedtaket i Helseplattformen?

 Helseplattformen AS er den første journalleverandøren som har fått et dataansvar 
for informasjonssikkerhet og personvern for helse- og personopplysningene som 
behandles i systemet

 Helseplattformen AS bestemmer hva som er akseptabel informasjonssikkerhets- og 
personvernrisiko – ikke helsevirksomhetene/kundene  (journalleverandøren har 
instruksjonsrett)

 Ikke nødvendig med databehandleravtale mellom journalleverandør og Helseaktøren
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Ansvarsinnhold - Dataansvarlig

 Instruksjonsmyndighet (+ ansvarlig for å oppfylle de registrertes rettigheter og 
varslingsplikten til Datatilsynet)

 Oppfylle de registrertes rettigheter 
 Bestemmer hva som er akseptabel risiko

 Oversikt over risikoen
 Risikostyring og risikoforvaltning 
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Side 50

Styret i HSØ RHF 4. februar 2021: 
«Helseregionene er på etterskudd i 
informasjonssikkerhetsarbeidet og 
mangler oversikt over sikkerheten i IKT-
infrastrukturen - Uklare ansvarsforhold 
og uklar oppgavefordeling i 
helseregionene vanskeliggjør 
forbedringsarbeidet»

Riksrevisjonens undersøkelse av 
helseforetakenes forebygging av angrep 
mot sine IKT-systemer, 2021: «Selv om 
hverken Helse- og omsorgsdepartementet 
eller helseregionene etterlyser noen 
overordnet klargjøring av roller og ansvar, 
viser undersøkelsen at det er 
usikkerhet knyttet til om regelverket 
tillater at dataansvaret deles mellom 
helseforetak og regionalt helseforetak 
når det gjelder hvem som har ansvaret 
ved et informasjonssikkerhetsbrudd».

Styremøte i Helse Nord RHF 29. 
september 2021, «I samarbeid 
rundt felles journal vil ulikheter i 
den enkelte dataansvarliges 
risiko- og IKT 
sikkerhetsforståelse kunne bli 
svært krevende, med risiko for at 
nivået for akseptabel sikkerhet 
følger av dataansvarlig som legger 
laveste nivå for akseptabel risiko til 
grunn for realisering av felles 
journal». 

Helsetilsynets rapport om Forsvarlig 
pasientbehandling uten IKT, 2021: 
«Risikoanalyser, nødrutiner, godt samspill 
og tydelig ansvarsfordeling er vesentlig for 
god sikkerhetsstyring i virksomhetene. 
Det er et tydelig forbedringspotensiale
å avklare og tydeliggjøre roller og 
ansvar for sikkerhetsstyring i 
virksomhetene, som beskrevet over».

356 kommuner, ca. 30 HF, 4 RHF, regionale og nasjonale IT-leverandører, direktorater, departement, andre premissgivere

Ulik risikoforståelse, ulik risikostyring og ulik 
risikoforvaltning = hindrer beslutninger og fremdrift

Hvordan standardisere i en de facto lovregulert, 
desentralisert ansvars- og eierstruktur (sikre beslutninger)?

= fastsette dataansvar i nasjonal rett (for 
behandlingsrettede helseregistre fremgår dette i pasl. §9, 

siste ledd: «Departementet kan i forskrift eller enkeltvedtak 
fastsette vilkår for slikt samarbeid»)

https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2021/0204/010-2021%20Riksrevisjonens%20rapport%20om%20helseforetakenes%20forebygging%20av%20angrep%20mot%20sine%20IKT-systemer.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/undersokelse-av-helseforetakenes-forebygging-av-angrep-mot-sine-ikt-systemer.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202021/20212909/Styresak%20120-2021%20Styringsstruktur%20IKT%20infrastruktur%20-%20ansvar,%20roller%20og%20oppgaver.pdf
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2021/helsetilsynetrapport_2_2021.pdf


Helseplattformen er mer enn Epic-løsningen

Integrasjoner med nasjonale tjenester
Integrasjoner med 3.partssystemer
• Spesialisthelsetjenesten
• Kommunene
• Fastleger 

IAM
Sikkerhet 

Automatisert  
tilgangsstyrin

g

Felleskomponenter (10+):
Capsultec, Medbase, InstrumentManager …

Teknisk plattform (TPHP)

Felles database

Felles data

Felles 
arbeidsprosesse

r

Felles 
konfigurasjon

Faglig regional
beslutningsstruktur 
for samhandling,
standardisering 
og videreutvikling



Felles beslutningsstruktur



Overordnet ansvarsmodell i enkeltvedtaket

 Vedtak 22. mars 2022 om vilkår for samarbeidet mellom virksomhetene i Helseplattformen, 
jfr. pasientjournalloven §9 
 «Omfatter virksomheter som har inngått avtale om bruk av Helseplattformen, og vil gjelde fra 

tidspunktet avtale er inngått» 
 «Vedtaket fastsetter dataansvaret ved å fordele oppgaver mellom helsevirksomhetene og 

Helseplattformen AS. Dataansvaret til Helseplattformen AS er avgrenset mot oppgaver 
knyttet til helsefaglige vurderinger».

 «En nærmere tydeliggjøring av forpliktelser og oppgaver/aktiviteter for å oppfylle dataansvaret 
spesifiseres i den tjenesteavtalen som vil inngås mellom Helseplattformen AS og den enkelte 
virksomhet for bruk av Helseplattformen»

 «Helseplattformen AS har det overordnede ansvaret for informasjonssikkerheten i 
Helseplattformen. I dette ligger et ansvar for å gjennomføre tekniske og organisatoriske 
tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen. Tiltakene skal 
motvirke utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring eller ikke-autorisert utlevering av eller 
tilgang til helse- og personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet i 
Helseplattformen, jf. pasientjournalloven § 22. Helseplattformen AS skal for øvrig følge Norm for 
informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten»

Side 53



Hva har man oppnådd? 

 Helseplattformen AS vurderer hva som er risikoen for at noe oppstår, hva 
konsekvensen vil kunne være, hvilken effekt identifiserte tiltak har, og hva slags 
restrisiko som er akseptabel på informasjonsikkerhetsområdet
 Ikke de 66 kommunene, fastlegene eller de tre HF`ene i region Midt-Norge
 Kundens ressurser er med i beslutningsstrukturen

 Tjenesteavtalens utforming kom i stand etter utstrakt dialog og forhandlinger mellom 
partene

 Ingen databehandleravtaler nødvendig

Side 54



Løsning – enkeltvedtaket?

Takk for meg!



Schrems II og Schrems III 
sett fra virkeligheten –
Norsk helsenetts 
perspektiv

Sikkerhetsfestivalen 2022

28.11.2022





Max Schrems

Jurist, 35 år

Aktivist



Ansvarlighet ved valg av 
databehandlerSchrems

Informasjonssikkerhet

Vurderinger• Privacy shield

• SCC



Ansvarlighet ved valg av 
databehandlerSchrems

• SCC 2021
• Lovlighet
• Beskyttelse mot 

etterretning

Informasjonssikkerhet

Vurderinger

Schrems



Tabell, graf og bilde



Felles 
tilnærming



NHN: Arbeidsgruppa 
for Schrems

NHN, Hdir og E-
helse: 3 PVO Felles 
veiledning

SKATE/Digdir/DFØ:
Felles veiledning

NHN m/flere:  Arbeid 
mot Microsoft 





Deltakelse i SKATE-arbeidsgruppe for Schrems 
Juss - informasjonssikkerhet - teknologi

1. Felles behov på tvers av offentlig sektor: 
1. Forstå og dele erfaringer
2. Veilede

2. Mandat fra SKATE om veiledning
1. Mål: Fylle ut med mer praktisk veiledning og vurderingstemaer – iht. Datatilsynets og EDPBs 

veiledning

3. Viss diskusjon p.t. om tydeliggjøring opp mot Datatilsynets veiledning og ev. avvikende 
punkter

1. Interessant diskusjon om det er mulig med risikobasert tilnærming – likevel????



Digi.no 
07.10.22



Hvordan har vi gått frem?
Microsoft

1. Vi har over en periode på 1,5 år jobbet med 

1. Schremsinformasjon – resulterte i White paper november 2021/januar 2022

2. Flytting av tjenester til EU/EØS – resulterte i EU Data Boundary mai 2021

3. Endringer i databehandleravtalen (DPA) – resulterte i ny DPA 15.09.2022

1. Endringer i beskrivelsen av data som MS kan bruke til eget formål – ikke lenger så uklart at de 
ikke kan bruke kundedata

2. Suksessfaktor: offentlig sektor står sammen - felles forståelse med 
Skatt, E-helse, Hdir og DFØ



Hva skjer med avtalen EU - USA?



Bullshit?



Oppside?



Takk for 
oppmerksomheten!

Marit Larsen Haarr
Personvernombud, NHN





Personvern i spesialisthelsetjenesten

Tor Åsmund Martinsen 
Personvernombud 

Oslo universitetssykehus HF



Om sykehuset

• Oslo universitetssykehus er 
– lokalsykehus for deler av Oslos befolkning
– akuttsykehus for store deler av Oslo-området
– regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst 
– Rikshospital med en rekke nasjonale oppgaver 

• 24 000 ansatte 
• Budsjett på ca. 27,5 milliarder kroner
• 1,1 mill. pasientbehandlinger pr år
• 3 mill. enkeltpasienter behandlet  gjennom årene 
• 250 mill. pasientoppslag pr år



Forskning og saksbehandling

• OUS står for ca halvparten av all helseforskning i Norge
• OUS har om lag 75% av prosjektene i HSØ
• 2021: 800 saker, hvorav ca 400 nye REK-studier og resten til 

kvalitetssikring og registre
• Det er p.t. 2300 aktive REK-studier ved OUS
• Ca 550 kvalitetsregistre



Behandlingsrettede helseregistre

• Pasientjournalsystemer
• Lab-systemer
• Radiologi/multimedia
• Medisinsk-teknisk utstyr
• DIPS Arena
• Felles regional journal
• Kjernejournal

– Personvernkonsekvensvurderinger DPIA
– Sky-løsninger



Forenklet oversikt

• Behandlingsrettede helseregistre
• Interne kvalitetsregistre
• Helseforskning
• Kvalitetsstudier/helsetjenesteforskning
• Brede forskningsregistre/medisinsk kvalitetsregister

Melding til PVO –> Protokoll iht GDPR -> tilbakemelding



Helseforskning 

• Hva sjekker vi i helseforskningsprosjekter?
 Rettslig grunnlag
 REK + GDPR - DPIA

 Lagring
 Utlevering 
 Dekker samtykket utlevering? Hvordan utleveres opplysningene? Viderebruk?

 Bruk av IKT (F.eks. app o.l.) 
3. Land – overføringsgrunnlag?



Overføring til 3. land

Rødt lys: Artikkel 49 
Unntak for særlige situasjoner

Gult lys: Artikkel 46 
Nødvendige garantier

Grønt lys: Artikkel 45 
Beslutning om tilstrekkelig 
beskyttelsesnivå



Overføringsgrunnlag

• Skal man overføre personopplysninger til 3. land må det foreligge et 
overføringsgrunnlag. Dette kommer i tillegg til rettslig grunnlag.

• GDPR Artikkel 44. 
– Enhver overføring av personopplysninger som behandles eller skal behandles etter 

overføring til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon, skal finne sted 
bare dersom den behandlingsansvarlige og databehandleren…oppfyller vilkårene i 
dette kapittel…



SCC

• EU-kommisjonens standardavtale (SCC) for overføring av 
personopplysninger til tredjeland er det mest brukte 
overføringsgrunnlaget, jf. GDPR artikkel 46 nr. 1 bokstav d). 

• Formålet med et slikt overføringsgrunnlag er å sørge for at 
personopplysningene vil være like godt beskyttet ved overføring til et 
tredjeland, som de ville vært dersom overføringen fant sted mellom land i 
EU og EØS som er underlagt GDPR. 



USA

• Overføring til USA
• FISA - Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Section 702 
• Executive Order (E.O.) 12333

– Det er viktig at virksomheten vurderer om overføringsgrunnlaget faktisk vil 
fungere slik det skal. Hvis overføringsgrunnlaget ikke sikrer god nok beskyttelse 
for personopplysningene i seg selv, må man i tillegg iverksette andre tiltak.



Tilleggskrav

• Noen ganger er det ikke nok å ha et overføringsgrunnlag.
• Standard personvernbestemmelser er ikke bindende for tredjelandets 

myndigheter, og tredjelandets lover kan gå foran standard 
personvernbestemmelser. 

• I noen tilfeller må standard personvernbestemmelser suppleres av 
ytterligere garantier og tiltak. 

• Dersom det er nødvendig med ytterligere tiltak, men slike tiltak ikke 
iverksettes, er overføringen ulovlig og må opphøre. 



Tiltak

• I utgangspunktet bør de ytterligere tiltakene inkludere tekniske tiltak. Hva 
som er effektivt i praksis, må imidlertid vurderes konkret i hver enkelt sak.

– Kryptering og nøkkelhåndtering sentralt
– Pseudonymisering. Særlig praktisk for forskning (prosjektspesifike løpenumre)
– Juridiske og organisatoriske tiltak kan også være relevant
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