
Personvern i praksis, GDPR—
personvernforordningen – erfaringer 

Stab Fag, pasientsikkerhet og samhandling 

Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern 



Bakgrunn 

• EU personverndirektiv 1995. Pre-internet. Nye behov har 
oppstått. GDPR er resultatet av en mangeårig prosess. Startet 10 
år tilbake. Utkast var på nasjonal høring i 2012. Endelig vedtatt i 
EU-parlamentet 2016. Ikrafttreden 2018. 

• Evolusjon – ingen revolusjon 

• Det nye personvernregelverket legger vekten på ansvarlighet i 
virksomheten fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet.  

• Ansvaret for at personopplysninger behandles riktig ligger hos 
virksomheten 

• Personvernombudet har en sentral, fri og styrket rolle 

• Langt større økonomiske konsekvenser ved brudd 



Hovedbudskap fra Datatilsynets nettsider – i 
god tid før 20/7-2018 

• Ha oversikt over hvilke personopplysninger som 
behandles  

 

•  Oppfylle dagens lovkrav 

 

•  Sette seg inn i det nye regelverket  

 

•  Lag rutiner for å følge de nye reglene 
 



Oversikt – alene den lengste oppgaven 
• 2015 – revisjon, hadde vi dekkende oversikt? 

• Over mer enn 2 år – få inn oversikt over forskning og 
kvalitetsregistre 

• Få kontinuitet over oversikten – artikkel 30 

• Oversikten – status pr 10/10-18 

• 2605 REK-studier 

• 563 forskningsstudier utenfor REKs mandat 

• 353 interne kvalitetsregistre 

• 59 tematiske registre 

• 751 applikasjoner/tjenester 



Oversikt – alene den lengste oppgaven 

 



OUS styrende dokumenter innen 
informasjonssikkerhet og personvern 

 

 

http://ehandboken.ous-hf.no/folder/37 

 

http://ehandboken.ous-hf.no/folder/37
http://ehandboken.ous-hf.no/folder/37
http://ehandboken.ous-hf.no/folder/37
http://ehandboken.ous-hf.no/folder/37


Punkter som Datatilsynet spesielt trakk frem 

• Personvernerklæring – hvordan behandles personopplysninger 

• Vurdere risiko og personvernkonsekvenser 

• Innebygd personvern i nye løsninger 

• PVO 

• Bransjenormer 

• Strengere krav til rapportering/håndtering av avvik 

• Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter 

 

• Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa 

• Databehandlere, eksempelvis Sykehuspartner, får nye plikter 
 



Hva som er større oppgaver fremover 

• DPIA – Data Protection Impact Assessments 

• Når må og bør dette gjøres? 

• Hvordan å få dette godt gjennomført? 

 

• Få leverandører med skytjenester til å forstå reglene 

• Gjennomføre 

• Innebygd personvern på eksisterende 

• Revisjon av leverandører 

 



Hva er viktig for klinikken og ansatte? 



Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet 



Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet 



Hva er viktig at den enkelte og klinikkene gjør? 

• Gjennomfører e-læringskurs minimum en gang i året 
– Være kjent med gjeldende føringer i ehåndboken 

• Melder inn behov for nye databehandlinger i samsvar med 
sykehusets føringer – gjelder alle databehandlinger 

• Ved behov for nye og endrede IKT-løsninger, 
– Meldes til IKT, og før gjennomføring er risikovurdering av løsning et eget 

løp hvor IPV (avdeling for informasjonssikkerhet og personvern) 
involveres. Enten vil IKT i OUS eller Sykehuspartner sørge for at IPV 
involveres 

• Melder avvik om slike oppdages 



Sårbarheter og risikoområder - generelt 

• Hva med løsninger som er etablert, benyttet av «andre» og er 
tilgjengelig? 

• Hva er typiske mangler som er oppdaget 

– Dårlig kontroll med hvem som er brukere 

– For lavt autentiseringsnivå – ofte kun passord over internett 

– Manglende kryptering 

– Drift skjer fra tredjeland uten avtale 

• Er det gjennomført risikovurdering og kan restrisiko aksepteres? 

• Egenlagde løsninger har ofte mangler som kan sees direkte på 
Internett 



Sårbarheter og risikoområder - forskning 
• Manglende innmelding og formalisering av forskningsstudier og 

kvalitetsregistre 

• Krav og forventninger til datadeling gir også risiko for avvik 

– Gjenbruk av innsamlede datasett uten innhenting av nødvendige 
godkjenninger, herunder manglende samtykke fra inkluderte 

– Tidsskrifters økende krav til å ville ha utlevert rådata/datasettet 
som ligger til grunn for studien. Dette vil normalt ikke være 
anonyme data og kan dermed ikke utleveres til tidsskrift uten at de 
eventuelt fremlegger grunnlag for at utlevering kan gjøres 

• Lagring av sensitive personopplysninger, inkludert indirekte 
identifiserbare, på usikre områder. Dette kan også omfatte annet enn 
virksomhetens egne områder, hvilket vil kreve risikovurdering og 
databehandleravtale 

• Teknisk utstyr, herunder PC eller Mac, utenfor sykehusets rutiner og 
leverandører, kan ikke brukes for lagring av sensitive 
personopplysninger eller tilgang til slike 


