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Overordnet om personvern



- Behandling av personopplysninger kan føre til at det oppstår risikoer som kan medføre 
fysisk, materiell eller ikke-materiell skade, særlig når:

• behandlingen kan føre til forskjellsbehandling, identitetstyveri eller -bedrageri, økonomisk tap, 
skade på omdømme, tap av konfidensialitet for taushetsbelagte personopplysninger, uautorisert 
oppheving av pseudonymisering eller andre betydelige økonomiske eller sosiale ulemper

• de registrerte kan bli fratatt sine rettigheter og friheter eller bli hindret i å utøve kontroll over 
egne personopplysninger

• personlige aspekter vurderes, særlig for å analysere eller forutsi aspekter (arbeidsprestasjoner, 
økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser eller interesser, pålitelighet eller atferd, 
plassering eller bevegelser), for å opprette eller bruke personlige profiler

• sårbare fysiske personers, særlig barns, personopplysninger behandles

• behandlingen omfatter en stor mengde personopplysninger og berører et stort antall registrerte.

Hvorfor er det viktig å ivareta GDPR i prosjekter?



• Den registrerte – Den personen personopplysningene gjelder (direkte eller indirekte)

• Behandling – Alle operasjoner, enten automatiserte eller manuelle, som gjøres på 
personopplysninger. Innsamling, overføring, lagring, og så videre

• Personopplysninger – All informasjon som kan knyttes til en identifisert eller 
identifiserbar person. 

• Særlige kategorier av personopplysninger (tidligere såkalt sensitive) – Opplysninger om 
rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, 
fagforeningsmedlemskap, behandling av genetisk eller biometriske opplysninger med 
formålet å entydig identifisere en person, helseopplysninger, eller opplysninger om 
seksuelle forhold eller seksuell orientering. 

Definisjoner



Personvernprinsippene

Personopplysninger skal:

• behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn til den registrerte («lovlighet, 
rettferdighet og åpenhet»),

• samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en 
måte som er uforenlig med disse formålene («formålsbegrensning»),

• være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for 
(«dataminimering»),

• være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at 
personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene de behandles for, uten opphold slettes 
eller rettes («riktighet»),

• lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er 
nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for («lagringsbegrensning»),

• behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot 
uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede 
tekniske eller organisatoriske tiltak («integritet og konfidensialitet»).



-Det er dataansvarlig virksomhet/helseforetak som 
er hovedansvarlig for at behandlingene av 
personopplysninger tilfredsstiller 
personvernlovgivningens krav. 

-Dette utelukker ikke at prosjektet ikke utarbeider 
beslutningsgrunnlag/utkast.

Ansvar for personvern



Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

• Alle nye systemer og løsninger skal ha personvern som en sentral, integrert del 
av seg. 

• Dette betyr at personvern må være planlagt helt fra starten av, og en viktig del av 
alle faser i et prosjekt. 

• Systemer og løsninger skal ha personvernfremmende standardinnstillinger
• Dette gjelder blant annet mengden personopplysninger man samler inn, omfang av 

behandlingen, lagringstid og opplysningenes tilgjengelighet. 

• Vær i forkant – forebygg fremover å reparere 

• Gjør personvern til standardinnstilling

• Bygg personvern inn i designet

• Skap full funksjonalitet

• Ivareta informasjonssikkerheten fra start til slutt 

• Vis åpenhet

• Respekter brukerens personvern

Innebygd personvern og personvern som standard | Datatilsynet

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/innebygd-personvern-og-personvern-som-standard/eksempler-pa-implementering-av-prinsippene/


GDPR beslutningslogg 
og
personvernkonsekvens- vurdering 
(DPIA)



GDPR-beslutningslogg og 
Personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

• GDPR-beslutningslogg 

• skal påbegynnes helt i starten av prosjektet, selv om noen av 
behandlingsaktivitetene fortsatt er ukjente.

• Personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

• Det finnes flere forskjellige vilkår som kan hjelpe til å avgjøre når en 
personvernkonsekvensvurdering skal gjennomføres, jf. 
personvernforordningen artikkel 35. Essensen er at behandlingen anses å 
potensielt medføre en høy risiko for rettighetene til de registrerte.

• Se linken Mal og veiledning for utfylling av 
personvernkonsekvensvurdering (DPIA) – ehelse
(https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/mal-og-veiledning-
for-utfylling-av-personvernkonsekvensvurdering-dpia)

https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/mal-og-veiledning-for-utfylling-av-personvernkonsekvensvurdering-dpia


Vilkår som sannsynliggjør behovet for en 
personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

1. Evaluering eller profilering  – særlig hvis det 
gjelder blant annet individets 
arbeidsprestasjoner eller helse

2. Automatiserte avgjørelser med rettslig 
bindende resultat 

3. Systematisk overvåkning – opplysninger 
innhentet fra for eksempel nettverk eller 
overvåkning av offentlige områder

4. Sensitive eller andre svært personlige 
opplysninger 

5. Behandling med stort omfang – enten stort 
omfang av berørte subjekter, datamengde, 
varighet eller geografisk utstrekning

6. Sammenstilling av flere datasett fra to eller flere 
kilder

7. Opplysninger om sårbare subjekter – barn, 
psykisk syke, og lignende.

8. Behandling ved hjelp av ny teknologi eller 
innovative løsninger

9. Når behandlingen i seg selv hindrer subjektene å 
pårope seg sine rettigheter eller benytte en 
tjeneste  

Punkter hentet og oversatt fra Artikkel 29 Working Party sin veileder – kan leses her 

Hvis to eller flere av disse vilkårene er oppfylt skal det gjennomføres en DPIA 
(personvernkonsekvensvurdering).

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236


GDPR i de forskjellige 
prosjektfasene



• Verifiser at mandatet inneholder beskrivelse av 
hjemmelsgrunnlaget av behandlingen (lovkrav, relevante regler, 
juridiske begrensninger, osv.)

• Verifiser av dataansvarlige HF er identifisert.

Beslutningspunkt 1



• Kartlegg hvilke krav om personvern og informasjonssikkerhet som er 
relevante å følge:
• Kravene finnes bla. i Ledelsessystem for informasjonssikkerhet -

Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)
• Finn igjen, fra prosjektets mandat, 

lovligheten/hjemmelsgrunnlaget for idéen/konseptet (kopier 
det inn i GDPR-beslutningslogg).

• Start å fylle ut GDPR-beslutningslogg (første fanene)
• Vurder om konseptet krever en personvernkonsekvensvurdering
• Send behovsvurdering om DPIA (første fanene av GDPR-

beslutningslogg) til dataansvarlig HF for godkjenning av 
hjemmelsgrunnlaget og behovsvurderingen. 

• Begynn å vurdere hvordan innebygd personvern kan ivaretas allerede 
her.

Konseptfasen

https://helse-sorost.no/informasjonssikkerhet-og-personvern/ledelsessystem-for-informasjonssikkerhet


• Verifiser at behovene for personvern og informasjonssikkerhet er 
kartlagt

• Verifiser at hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av 
personopplysninger er avklart med dataansvarlig HF.

• Beslutte om konseptet krever en personvernkonsekvensvurdering 
(DPIA)

Beslutningspunkt 2



• Dersom det er behov for personvernkonsekvensvurdering:
• Innhent personvernressurs
• Involver relevante dataansvarlige ved å informere PVO og HSØ 

sin PVO-forum om prosjektet

• Utarbeid egne relevante sjekklister for innebygd personvern

• Oppdater GDPR beslutningslogg (hva som er vurdert, hva som er 
besluttet, når og av hvem)

Planleggingsfasen



• Dersom det er behov for personvernkonsekvensvurdering:
• Beslutte om personvernressurs
• Verifiser av relevante dataansvarlige (ved PVO og HSØ sin PVO-

forum) har blitt informert om prosjektet

Beslutningspunkt 3



Gjennomføringsfasen

• Dersom det er behov for å gjennomføre en 
personvernkonsekvensvurdering (DPIA):
• utarbeid DPIA
• innhent godkjenning av DPIA fra relevante dataansvarlige HF.

• Se hen til at relevante kontrakter i forbindelse med behandling av 
personopplysninger er inngått (f.eks. databehandleravtale/DBA).

• Personvern bygges hele tiden inn i løsningen



• Dersom det er behov for å gjennomføre en 
personvernkonsekvensvurdering (DPIA):
• Verifiser at personvernkonsekvensvurderingen er 

gjennomført
• Verifiser at personvernkonsekvensvurderingen er godkjent 

av relevante dataansvarlige HF

• Verifisere at nødvendige kontrakter er inngått
• Verifisere at relevante sjekklister er fulgt og utfylt

Beslutningspunkt 4



Avslutningsfasen

• Arkiver GDPR-beslutningslogg, personvernkonsekvensvurdering 
(DPIA) og andre relevante dokumenter i relevant mappe i 
Public360.



Beslutningspunkt 5

• Verifiser at GDPR-beslutningslogg, personvernkonsekvensvurdering 
(DPIA) og andre relevante dokumenter er arkivert i relevant mappe i 
Public360.



Faglig kontaktpunkt

juridisk@sykehuspartner.no

Personvern i Sykehuspartner -
Hjemmeside (fisp.no)

Mer informasjon

mailto:juridisk@sykehuspartner.no
https://sykehuspartner.fisp.no/teams/personvern/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Hjemmeside.aspx

