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Endre ditt deltakernavn: 
Fornavn + kommune

Klikk på “Participants”1

Deltakernavn endres og vi kan se det i chaten4Klikk på “navnet ditt” → “More” → “Rename”:2

Skriv inn deltakernavn: 

“Ditt fornavn + kommunen du representerer” og klikk “OK”
3
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Mute når du ikke snakker.

Ha på kamera når du snakker (så lenge nettverket tillater det). 

Be om ordet ved å bruke «rekke-opp-hånda-funksjonen».

Bruk chatten aktivt underveis i møtet.

Sitt nærme mikrofonen så alle kan høre hva du sier.

Kjøreregler
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Innledning og målsetning 

for dagen



Kommunene ønsker en fortsettelse av programmet

7

94 %

6 %

Er det behov for et nasjonalt velferdsteknologiprogram etter 2020?

Ja Nei



Status i deres prosjekt

OVERORDNET STATUS IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI
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«Det har vært en tidskrevende og omfattende oppgave som vi har sett god nytteverdi ved, og spesielt at den kommer gjennom Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram. Den har gitt oss mulighet til å avdekke utfordringer, se hva som er godt fungerende samt startet prosesser som er til stor 

nytte for organisering av velferdsteknologi i kommunen.»

Kommune i Sør-Øst Norge

55%

7%

7%

10%

21%

Kommunalsjef

Annet

Enhetsleder

Rådmann

Ikke definert

Tallene i figuren over er basert de leverte helhetlige tjenestemodellene per 25.10

Resultater fra leveranse til milepæl 2 – helhetlig 

tjenestemodell: Tjenesteeier



Målet for dagen

Gjennomgå nødvendige og pålagte oppgaver i 

forbindelse med personvern og informasjonssikkerhet, 

med fokus på risikovurdering av behandling av 

helse- og personopplysninger.



Veileder i informasjonssikkerhet og personvern ved 

bruk av teknologi i kommuner (velferdsteknologi)

Veilederen behandler utvalgte temaer i informasjonssikkerhet og 

personvern ved bruk av velferdsteknologi.  

• utvalgte juridiske temaer som behandlingsgrunnlag etter 

personvernforordningen med et dypdykk i bruk av samtykke, 

journalføring, og bruk av data til forskning og kvalitetssikring. 

• informasjon om medisinsk utstyr, sjekklister for anskaffelse, 

implementering og drift, risikovurdering og vurdering av 

personvernkonsekvenser.

• veileder for medisinsk utstyrs brukerscenarier som er 

eksempler på scenarier som kan tas inn i risikovurdering og 

forslag til tiltak. 

Last ned "Veileder i informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av 

teknologi i kommuner (velferdsteknologi)" (PDF)
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https://ehelse.no/normen/veiledere/Veileder-informasjonssikkerhet-personvern-velferdsteknologi/_/attachment/download/7defe93b-4255-4e8f-a0e6-f64d21643caa:1c25ac6d268f76dc2cb13d2ffaea9a9b701a1079/Veileder%20informasjonssikkerhet%20og%20personvern%20ved%20bruk%20av%20velferdsteknologi%203.0.pdf


Milepæl 3 – Beskrivelse av leveranse 

Leveranse 3 – Personvern og informasjonssikkerhet:

Hva skal leveres?

• En «selvangivelse» fra hver kommune hvor dere svarer på ulike 

spørsmål knyttet til arbeid med personvern og 

informasjonssikkerhet.

• Selve arbeidet skal ikke leveres.

Eksempel: 

• Har dere utarbeidet en ROS-analyse for tdigital tilsyn?

• Er det utarbeidet rutiner, oppgaver og ansvar for rolle- og 

tilgangsstyring?

Frist for levering:

• 01. mars 2021

13
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Introduksjon til personvern 

og informasjonssikkerhet 



• Bruk av velferdsteknologi genererer mye informasjon om tjenestemottakere, hvilket stiller krav til forsvarlig behandling av 
personopplysninger.

• Riktige og oppdaterte opplysninger om tjenestemottakere er en forutsetning for å kunne yte forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester.

• Det er mange aktører involvert i behandlingen av opplysningene, og opplysninger blir delt med eksempelvis responssentre, 
IT/teknisk og leverandører av utstyr og kommunikasjonsløsninger.

• Dette krever tydelighet om roller og ansvar i forbindelse med behandling av personopplysninger og gjennomføring av oppgaver 
som risikovurdering og personvernkonsekvensutredning.

Introduksjon

15



Nødvendige og pålagte oppgaver i forbindelse med 

personvern og informasjonssikkerhet

17

PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET

Informasjon og brukermedvirkning

Rolle- og tilgangsstyring

Behandlingsgrunnlag

Protokoll over behandlingsaktiviteter

Personvernombud

Avvikshåndtering

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

ANSKAFFELSE

Databehandleravtale

Akseptansetest

Kravspesifikasjon

Innebygd personvern

Risikovurdering ved anskaffelse 

RISIKOVURDERING

Planlegge Forberede Gjennomføre
Utføre og 

dokumentere tiltak 

Vurdere og 

anbefale nye tiltak



Dersom svaret er «JA» på to eller flere av spørsmålene bør det gjennomføres en fullskala DPIA. 

Selv om det er færre enn to «JA» kan det likevel vurderes til at det er behov for en full vurdering.

Vurdering av personvernkonsekvenser og behov for DPIA

Eksempel på overordnet vurdering av personvernkonseekvenser:

Nr Vurderingsspørsmål

1
Omfatter behandlingen særlige kategorier av personopplysninger, eller personopplysninger av 

meget personlig karakter?

2 Innebærer behandlingen prediksjon av atferd, profilering av, rangering av eller evaluering av individer?

3 Innebærer behandlingen automatiserte beslutninger som får effekt for den registrertes rettigheter?

4 Innebærer behandlingen systematisk overvåking av den registrerte?

5 Gjennomføres det behandling i stor skala?

6 Kobling eller sammenstilling av flere datasett?

7 Omfatter behandlingen personopplysninger om sårbare registrerte?

8
Omfatter behandlingen innovativ bruk av personopplysninger eller bruk av løsninger hvor tilknyttet 

risiko enda ikke er kjent?

9 Hindrer behandlingen den registrerte i å utøve en rettighet, en tjeneste, eller en kontrakt?

10 Er personopplysningene samlet inn via en tredjepart (ekstern leverandør)?

20



Vurdering av behov for DPIA –

elektronisk medisineringsstøtte

EKSEMPEL PÅ VURDERINGER:

• Innebærer innføringen av medisindispenserne en ny prosess?

• Samler vi inn personopplysninger i stort omfang?

• Er det type opplysninger vi ikke har fra tidligere?

• Handler det om en ny og innovativ teknologi?

• Hvordan er tilgangen for leverandør? 

• Er det sensitive opplysninger?

• Handler det om inngripende teknologi?

Vurdering av personvernkonsekvenser 

(DPIA)

21



Nødvendige og pålagte oppgaver i forbindelse med 

personvern og informasjonssikkerhet
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PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET
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Rolle- og tilgangsstyring
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Planlegge Forberede Gjennomføre
Utføre og 

dokumentere tiltak 

Vurdere og 

anbefale nye tiltak



Behandlingsgrunnlag og 

formål

• All behandling av helse- og personopplysninger skal ha et 

rettslig grunnlag.

• Behandlingsgrunnlag er avhengig av formålet for behandlingen.

• Ved bruk av velferdsteknologi er formålet som oftest å yte helse-

og omsorgstjenester.

• Dokumentasjonsplikten og plikten til å sikre at tjenestene er 

forsvarlige vil da være rettslig grunnlag

• Hvis det skal innhentes andre opplysninger enn hva som er 

nødvendig or relevant for å yte helse- og omsorgstjenester må 

andre behandlingsgrunnlag vurderes

23



Normland kommune skal implementere ny elektronisk 

medisineringsstøtte. De lurer på om de trenger samtykke fra 

tjenestemottakerne. 

Det første Normland kommune må spørre seg om er: Samtykke til 

hva?

1. Det å gi medisiner er en del av helsehjelpen som Normland

allerede yter til disse tjenestemottakerne. Rettsgrunnlaget for 

denne helsehjelpen er (implisitt) samtykke.  Samtykke til helsehjelp 

er på plass. 

2. Siden dette er helsehjelp som Normland skal yte må de også 

dokumentere denne helsehjelpen og sikre at helsehjelpen er 

forsvarlig. Dette kan Normland gjøre med hjemmel i lov, dvs. at 

loven gir dem anledning til å behandle tjenestemottakernes 

personopplysninger. De trenger derfor ikke samtykke for å 

behandle personopplysningene. 

3. Leverandøren som har levert utstyret vil gjerne bruke 

personopplysningene i et prosjekt de har sammen med 

Normsund høyskole. Normland kommune må vurdere om dette 

har samme formål som helsehjelpen. Det kommer de frem til at 

det ikke er. De kan ikke bruke dokumentasjonsplikten og 

helselovgivningens regler som ytelse av helse og 

omsorgstjenester for å la leverandør og Normsund 

fylkeskommune få lov til å behandle personopplysningene. Da 

må de vurdere nytt behandlingsgrunnlag for dette. Det kan være 

samtykke. Men det er IKKE en del av den ordinære tjenesten 

elektronisk medisineringsstøtte. 

Bakgrunn/utfordring

Samtykke til hva?

Selv om det ikke trengs skriftlig samtykke må personen få god 

informasjon om hvordan personopplysningene behandles

Normland kommunes nabokommune, Normvik, deler i et 

samarbeidsprosjekt at de tidligere innhentet samtykke for behandling av 

personopplysninger ved all velferdsteknologi. De fikk en vanskelig sak for 

en stund siden da brukeren trakk sitt samtykke og ville at alle 

opplysningene om henne skulle slettes. Men det var umulig da dette var 

personopplysninger som måtte journalføres. Normvik var veldig glade 

for at de hadde lest i en veileder at det som hovedregel ikke var 

behov for samtykke til behandling av personopplysninger i 

velferdsteknologi. 

24

Eksemplet er utarbeidet av Normen

Behandlingsgrunnlag

Eksempel på samtykke fra Normen



Nødvendige og pålagte oppgaver i forbindelse med 

personvern og informasjonssikkerhet
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I Hvaler kommune setter de brukeren i sentrum ved eksempelvis å inkludere minst én brukerrepresentant i utarbeidelser av tjenesteforløp, DPIA og 

ROS-analyse.

Bruker

«Brukerens sko» 

En mer helhetlig innsikt 

og perspektiv på hvordan 

brukarene opplever 

tjenesten. 

«Kompetanseheving» 

Økt innsikt gir en økt 

forståelse og kompetanse 

hos brukeren. Får ikke 

følelsen av at teknologien 

blir få noe tredd over seg.

• Informasjonsdeling

• I tillegg til brukermedvirkningen deler hjemmetjenesten ut informasjonspakker når de setter ut teknologien til brukeren. Den kan inneholde 

generell brukerveiledning, kontaktinformasjon og viktig informasjon som berører brukers personvern.

• Et annet virkemiddel kommunen har tatt i bruk for å øke innbyggermedvirkningen og informasjonsflyten er å lage en oversikt over prosessen. 

Les et eksempel for trygghetsalarm her. 
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Informasjon og brukermedvirkning

Eksempel på brukermedvirkning i Hvaler kommune

https://www.hvaler.kommune.no/innhold/helse-og-velferd/omsorg/trygghetsalarm---nytt-fra-host-2018/


Bergen kommune har utarbeidet en protokoll over alle behandlingsaktiviteter per etat i kommunens helsesektor

Nedenfor følger et utdrag fra protokollen til etat for hjemmebaserte tjenester:

27

Protokoll over behandlingsaktiviteter

Protokoll over behandlingsaktiviteter – Bergen 

kommune



Nødvendige og pålagte oppgaver i forbindelse med 

personvern og informasjonssikkerhet
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• Fungere som rådgiver ovenfor kommunen (behandlingsansvarlig).

• Kontrollere at personvernregelverket blir overholdt.

• Bidra i sentrale prosesser (listen er ikke uttømmende):
o DPIA
o Risikovurderinger
o Anskaffelser

• Bidra til å skaffe en oversikt over alle personopplysninger som behandles i 
kommunen.

• Holde dialogen med Datatilsynet i forbindelse med saksbehandling og 
spørsmål. 

Personvernombudet skal gi råd til kommunen om hvordan personverninteressene best kan ivaretas

• Kommunen kan ha sitt eget personvernombud, eller felles med andre kommuner (typisk ved IKT-samarbeid).

• Personvernombudet skal prioritere sin innsats der hvor personvernrisikoen er størst.
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Personvernombud

Personvernombudets rolle

Personvernombudets oppgaver



Nødvendige og pålagte oppgaver i forbindelse med 

personvern og informasjonssikkerhet
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Eksempler på innebygd personvern

Som fremgår av forrige side handler innebygd personvern om å sikre at løsningen oppfyller personvernprinsippene og ivaretar de 

registrertes rettigheter. 

Her følger noen eksempler på tiltak for å sikre innebygd personvern i forbindelse med velferdsteknologi:
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Personvernprinsipp Hensikt Eksempler på innebygd personvern

Lovlig, rettferdig og 

gjennomsiktig

Behandlingen skal ha et rettslig grunnlag, være forståelig for 

den registrerte og ikke foregå på skjulte måter.

• Funksjonalitet for innsyn i egne data

• Logger som viser hvem som har tatt del av opplysningene

Formålsbegrensning Personopplysningene skal kun brukes til det de var samlet 

inn for

• Rolle- og tilgangsstyring slik at personopplysninger kun er 

tilgjengelige for de som har et tjenstlig behov

Dataminimering Mengden innsamlede personopplysninger skal begrenses til 

det som er nødvendig. 

• Nedtrekksmeny fremfor fritekstfelt for å begrense hvilke 

opplysninger som registreres

Riktighet Personopplysninger skal være korrekte og holdes oppdatert. • Mulighet for å slette feilaktige opplysninger

• Automatisk oppdatering av opplysninger fra kilden 

(eksempelvis EPJ eller Folkeregisteret)

Lagringsbegrensning Personopplysninger skal slettes eller anonymiseres når de 

ikke lenger er nødvendige.

• Automatisk sletting av data etter en gitt tid

Integritet og konfidensialitet Personopplysninger skal beskyttes mot utilsiktet eller ulovlig 

tap, ødeleggelse eller endring.

• Kryptering ved overføring av data (for eksempel via 

internett)

• Anonymisering i forbindelse med rapporter, feillogger og 

support

Ansvarlighet Virksomheten skal dokumentere at man har gjort tiltak for å 

ivareta personvernet til den registrerte.

• Plan for håndtering av hendelser og avvik



Nødvendige og pålagte oppgaver i forbindelse med 

personvern og informasjonssikkerhet
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Oppgave 1 

Trafikklys
30 min

Ta utgangspunkt i modellen til høyere og en fremtidig

driftsituasjon i kommunen (etter prosjektslutt). 

Vurder hvilke av oppgavene i modellen som blir ivaretatt 

i daglig drift og se på følgende punkter i vurderingen:

a) Hvor godt definert er roller og ansvarsfordeling i 

kommunen?

b) Er det sikret tilstrekkelig kompetanse for å kunne 

utføre disse oppgavene?

Trafikklysene indikerer følgende:

• Rød = Ikke definerte roller og ansvarsfordeling eller 

kompetanse til å ivareta oppgavene i daglig drift

• Gult = Noe definerte roller og ansvarsfordeling og/eller 

kompetanse til å ivareta oppgavene i daglig drift – men 

behov for avklaringer.

• Grønt = Tydelig definerte roller og ansvarsfordeling og 

kompetanse til å ivareta oppgavene i daglig drift

Løs oppgaven i Miro, PowerPoint eller utskrevet mal 
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Pause

15 min



3

Introduksjon til 

risikovurdering
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Implementering av velferdsteknologi stiller krav til vurdering av 

risiko

• All behandling av helse- og personopplysninger skal risikovurderes.

• Risikovurderingen ligger til grunn for alle de videre vurderingene og beslutningene, eksempelvis:

o Om man vil ta i bruk en velferdsteknologisk løsning

o Hvordan behandlingen av personopplysningene skal foregå

o Hvilke risikoreduserende tiltak som skal iverksettes

o Hvordan løsningen ivaretar  personvern og informasjonssikkerhet



4

Risikovurdering –

Planlegging og 

forberedelse



OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES:

1. Tydeliggjør roller og ansvar. 

a) Avklar mandatet og hvilke medarbeidere som bør ta del i 

risikovurderingen. Sørg for tverrfaglig involvering. 

b) Utpek hvem som skal ha ansvar for å planlegge og følge 

opp risikovurdering. 

2. Utarbeid en plan for risikovurderingen

3. Sørg for felles forståelse for området som skal vurderes.

4. Definer forutsetninger og målsetningen med risikovurderingen 

som skal utføres. 

5. Utarbeid rutiner på formidling av informasjon om behandling av 

personopplysninger. Brukere har rett på informasjon og 

medvirkning i forbindelse med behandling av 

personopplysninger. 

Planlegge risikovurdering
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TIPS OG RÅD TIL GJENNOMFØRING:

• Sørg for ha tydelig bestilling – hva skal analyseres? 

• Deltagerne bør være representative, men ikke for mange. Involver gjerne 

personvernombud og IT/sikkerhet. Tenk over hvem som er 

nøkkelpersoner for området som skal risikovurderes (eksempelvis 

superbrukere).

• Sørg for at deltakerne får satt av tilstrekkelig tid i kalenderen. 

• Forankre planen med ledelsen. Det er ledelsen som er ansvarlig og skal 

vedta plan for risikovurdering.

Planlegge risikovurdering
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Eksempel på innhold av beskrivelse av 

analyseområde for velferdsteknologi

Beskrivelse av området
❑ Bakgrunn og målsetning med risikovurderingen  

❑ Beskrivelse av velferdsteknologien.

❑Omfang og avgrensinger 

Organisering
❑ Valg av deltagere

❑ Valg av leder

❑ Arbeidsmetodikk og tidsperiode



OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES:

1. Sørg for at det er beskrevet hvilke områder som skal risikovurderes og 

eventuelle avgrensninger. 

2. Lag en oversikt over hvilke opplysninger som behandles og hvem som 

behandler opplysningene. Innhold i oversikten kan eksempelvis være 

a. hvilke opplysninger som lagres 

b. formålet med behandlingen

c. hjemmelsgrunnlag

d. omfanget av behandling

e. hvor lenge og hvor opplysningene lagres

f. bruk av databehandlere.

3. Fastsett nivå for akseptabel risiko og utarbeid en risikomatrise. Dette bør 

utarbeides før risikovurderinger gjennomføres. Bruk Normens faktaark 

05 for eksempelmatrise.

Forberede risikovurdering
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Eksempel på kriteriene for aksept av risiko 

Svært

små Små Merkbar Store

Svært

store

1. Liv og helse

2. Konfidensialitet 

3. Integritet 

4. Tilgjengelighet 

5. Omdømme

Grad Hyppighet

Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 10.år

Mindre sannsynlig Fra 1 gang pr år til hvert 10. år 

Sannsynlig 1-4 ganger pr. år 

Meget sannsynlig 1-2 ganger pr. mnd. 

Svært sannsynlig Daglig - 1 gang pr uke 

Kan aksepteres Ikke akseptert 

Risikoaksept

Aksepter dersom det 

finnes enkle tiltak

Konsekvensmatrise

Sannsynlighetsmatrise



EKSEMPLER KNYTTET TIL VELFERDSTEKNOLOGI:

Konfidensialitet:

• Personopplysninger blir eksponert

o Hvor sensitivt?

o Hvor lenge?

o Hvor mange gjelder det?

Integritet

• Uautoriserte endringer av helse- og personopplysninger eller feilaktige 

opplysninger

o Kan det føre til skade?

o Tas det beslutninger basert på opplysningene?

Tilgjengelighet

• Helsepersonell mangler tilgang eller løsningen er nede

o Hvor kritisk er det med nedetid?

o Finnes det andre løsninger som backup?

Vurdering av konsekvenser
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Eksempel på kriteriene for aksept av risiko 

Svært

små Små Merkbar Store

Svært

store

1. Liv og helse

2. Konfidensialitet 

3. Integritet 

4. Tilgjengelighet 

5. Omdømme

Grad Hyppighet

Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 10.år

Mindre sannsynlig Fra 1 gang pr år til hvert 10. år 

Sannsynlig 1-4 ganger pr. år 

Meget sannsynlig 1-2 ganger pr. mnd. 

Svært sannsynlig Daglig - 1 gang pr uke 

Kan aksepteres Ikke akseptert 

Risikoaksept

Aksepter dersom det 

finnes enkle tiltak

Konsekvensmatrise

Sannsynlighetsmatrise



TIPS OG RÅD TIL GJENNOMFØRING:

• Sett av «passe» lange møter – rundt tre timer.

• Utarbeid gjerne noen eksempler på uønskede hendelser i forkant

• Pek ut en møteleder i forkant

• Sørg for å lage et lite dokument med en kort beskrivelse av området som 

skal risikovurderes og noen få eksempler på uønskede hendelser

Forberede risikovurdering
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Deltakernes forberedelse

Eksempel på informasjon som kan deles med deltagerne i 

forkant av risikovurderingen:

• mandatet, med spesiell henvisning til omfang, 

avgrensninger og formål

• oversikt over deltakere

• kort beskrivelse av fremgangsmåten som skal benyttes

• utkast til møteplan

• statusrapport om forhold relatert til informasjonssikkerhet i 

virksomheten, med ev. spesifikk henvisning til relevante 

kapitler

• virksomhetens føringer for forståelse, aksept og håndtering 

av risiko

• be deltagerne forberede / tenke over ulike risikoer som kan 

oppstå



Oppgave 2
Planlegging og forberedelse
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15 min

Case

Trygg kommune skal ta i bruk elektronisk medisineringsstøtte. 

Medisindispenseren skal være plassert i brukerens hjem og kan 

varsle helse- og omsorgspersonell dersom brukeren ikke tar 

medisinene sine. Med dispenseren følger programvare med 

grensesnitt for konfigurasjon og håndtering av varslinger.

Diskuter følgende om planlegging og forberedelse av 

risikovurdering:

a) Hvem bør ta initiativ til risikovurdering?

b) Hva bør dere finne ut i forkant av risikovurderingen?

c) Hvem bør delta i arbeidet med risikovurderingen?

Følgene alternativer til løsning av oppgave:

a) Miro-grupperom

b) Utskrevet mal

c) Mal i PowerPoint
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Risikovurdering –

Gjennomførelse av 

risikovurdering 



OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES:

1. Identifiser og list opp uønskede hendelser.

2. Vurder risikoen for hver enkelt hendelse. Det vil si sannsynligheten for at 

den inntreffer og eventuelle skader av hendelsen dersom den inntreffer.

3. Bruk risikomatrise eller annet hjelpemiddel for å visualisere og beregne 

sannsynlighet og konsekvens.

4. Dokumenter hvilke tiltak som allerede er innført.

5. Beskriv hvilke nye tiltak som deltakerne har definert for å redusere risiko 

av en uønsket hendelse.

Gjennomføre 

risikovurdering
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TIPS OG RÅD TIL GJENNOMFØRING:

• Scenariet bør ikke være kontroversielt. Bruk litt tid på å bli enige.

• Bruk så enkle skjema som mulig.

• Vurder én uønsket hendelse av gangen.

• Ikke forvent nye funn. Risikovurdering er som regel bare en 

systematisering av allerede kjent informasjon.

• Det er bedre å gjøre flere små risikovurderinger enn en stor omfattende, 

hvis det er mulig.

• Involver leverandør i dette arbeidet. De kjenner løsningene best og kan 

ofte være behjelpelige. Ikke bare i arbeid med risikovurdering og ROS, 

men også til DPIA og andre plikter innenfor personvern og 

informasjonssikkerhet vil det være lurt.

Gjennomføre 

risikovurdering
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Eksempel på risikovurdering 



Oppgave 3 

ROS-analyse

Spørsmål til hver oppgave:  

Gjør følgende:

a. Definer analyseområdet

b. List opp uønskede hendelser som kan oppstå 

innenfor det angitte analyseområdet

c. Ta utgangspunkt i fem uønskede hendelser i 

oppgave 3b. Gjennomfør så en risikoanalyse ved 

å angi sannsynlighet, konsekvens og 

risikoreduserende tiltak.

d. Plasser deretter hendelsene inn i risikomatrisen.

20 min

Følgene alternativer til løsning av oppgave:

a) Miro-grupperom

b) Utskrevet mal

c) Bruk malen i PowerPoint



Avslutning

MÅLOPPNÅELSE

❑ Kjenne til de pålagte og nødvendige oppgaver i 

forbindelse med informasjonssikkerhet og 

personvern ved bruk av velferdsteknologi i 

kommunen

❑ Økt forståelse og kunnskap til planlegging og 

gjennomføring av risikovurdering knyttet til 

behandling av helse- og personopplysninger i 

kommunen



Takk for oss!
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Spørsmål kan rettes til: 

velferdsteknologi@paconsulting.com

mailto:velferdsteknologi@paconsulting.com

