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Om personvernkonsekvensvurdering (DPIA) 
 
Det er obligatorisk å utføre en personvernkonsekvensvurdering (Data Protection Impact Assessment, DPIA) dersom 
behandlingen sannsynligvis vil innebære en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter 
(personvernforordningen art. 35). 

Personvernkonsekvensvurderingen skal utføres før behandlingen starter.  
 

Informasjon om konsekvensvurderingen 
 

Informasjonssystem 
 

Døralarm 

Leverandør 
 

Telenor 

Vurdering gjennomført av 
 

Merethe Knatterud, Prosjektleder innføring velferdsteknologi AK 

Wenche Moløkken, Rådgiver IKT Fagsystem og eHelse 
Hilde E. Tørnes, Saksbehandler tjenestekontoret 
Silje C. Dahl, Avdelingsleder hjemmesykepleien  
Rune Olsen, IKT leder 
Asbjørn Svensen, Teknikker 
Marthe Aartun, Personvernombud Østre Agder samarbeidet 
 

Er personvernombud involvert? Ja 

Er de registrerte involvert? 
 

Nei 

Vurdering gjennomført dato 
 

24.10.19 
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1.0 Initialvurdering 
 

I dette kapittelet skal det avklares om det er nødvendig å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser. 

Vurderingsspørsmål 

 

Ja/Nei 

Omfatter behandlingen særlige kategorier av personopplysninger (helseopplysninger 

etc)? 

Ja 

Omfatter behandlingen mange registrerte (stor skala)? 

 

Nei 

Omfatter behandlingen matching eller sammenstilling av flere datasett?  Nei/Ja 

Omfatter behandlingen personopplysninger om sårbare registrerte? 

 

Ja 

Omfatter behandlingen innovativ bruk av teknologi eller organisatoriske verktøy, 

hvor tilknyttet risiko ennå ikke er kjent? 

Nei 

Hindrer behandlingen den registrerte i å utøve sine rettigheter? 

 

Nei 

Innebærer behandlingen automatiserte avgjørelser? 

 

Nei 

Innebærer behandlingen en systematisk overvåking av de registrerte? 

 

Ja 

 
Dersom svaret er Ja på et eller flere av spørsmålene ovenfor, kan det bety at det er behov for DPIA. Fortsett til 
kapittel 2. 
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2.0 Systematisk beskrivelse av behandlingen 
 

I dette kapittelet skal det gis en komplett, tydelig og fullstendig oversikt over behandlingen. 

 

2.1 Behandlingens formål  
Behandlingens formål 
 

 

Det er gjennomført en felles anskaffelse i Agder for trygghets- og varslingsteknologi. Denne ble 
avsluttet oktober 2017 og valgt leverandør er Telenor, med Neat som underleverandører.  
 
Den felles anskaffelsen innebærer digitale (og eventuelt mobile) trygghetsalarmer, 
lokaliseringsteknologi (GPS), digitalt tilsyn/nattkamera, sensorteknologi, e-lås, elektronisk 
medisindispensere, varslingsanlegg for institusjoner, etablering av teknisk responssenterløsning og 
tilhørende kommunikasjonsløsninger. Denne anskaffelsen baserer seg på de nasjonale 
anbefalingene gitt av Helsedirektoratet.   
Døralarmer en av disse løsningene.  
 
Beskrivelse av løsningen: 
Døralarm er en løsning hovedsakelig for personer med kognitiv svikt, som er hjemmeboende.    
Døralarm er en liten sensor som monteres på dørbladet og magnet monteres på karm. Denne er 
magnetisk og utløses når døren åpnes. Denne benyttes mest på natt, men kan aktiveres på ulike 
tidspunkt etter hva som er den enkeltes pasients behov.  
 
Løsningen skal bidra til å gi rett hjelp til rett tid da utløst døralarm gir behovsutløste tilsyn. Dermed 
kan man unngå unødvendige forstyrrelser på natt. Dette gir økt trygghet for pasienten, pårørende 
og ansatte. Løsningen vil bidra til å gi et helsetilbud som er tilpasset den enkeltes behov.  
 
Alarmen går hovedsakelig direkte til kommunalt responssenter, som siler og logger hendelsen, 
samt kontakter hjemmesykepleien i Arendal kommune som følger opp hendelsen. Alarmen kan 
også rutes direkte til vakttelefonene i hjemmetjenesten med backup til responssenteret.  

 

2.2 Behandlingsgrunnlaget 
Behandlingsgrunnlaget 
 

 

Personvernforordningen artikkel 6 d og e, behandlingens lovlighet  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 6a – om kommunens plikt til å gi gode helse- og 
omsorgstjenester 
Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 § 4a og 4-6a – tvang, samtykke og bruk av inngripende 
teknologi 
Helse og omsorgstjenesteloven kap 9 – rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt for personer med 
psykisk utviklingshemming 
Helsepersonelloven kap 8 § 39-40 – helsepersonells dokumentasjonsplikt 
 
Ordningen med døralarm er basert på en søknad til kommunen. I enkelte tilfeller er det behov for 
å fatte vedtak på grunnlag av Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4, eller Helse- og 
omsorgsloven kap 9.  
 
Når det gjelder de ansatte, er bruk av døralarm en del av den alminnelige arbeidsgivers 
styringsrett og for øvrig arbeidsavtalen med de ansatte om utføring av arbeid for arbeidsgiver.  
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2.3 Behandlingens art 
Behandlingens art 
 

 

Personopplysninger om pasienter:  
Pasientens personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer, samt 
viktige helseopplysninger er manuelt registrert i ProAlert av ansatte på tjenestekontoret.  
Data som hentes inn via døralarmen sendes til kommunalt responssenter og behandles og lagres i 
AlarmPost. Data fra opprettede hendelser på responssenteret sendes via Velferdsteknologi 
knutepunkt (VKP) til kommunens journalsystem (Gerica).  
Helsepersonell i hjemmesykepleien benytter smarttelefon når de er ute på oppdrag, og 
journalfører via app`n Lifecare mobil pleie.  
 
Personopplysninger om ansatte og superbrukere:  
Et begrenset antall ansatte i Arendal kommune har administrator rolle. De logger seg inn i 
systemet proAlert med tofaktor-autentisering. Det som registreres om den ansatte er navn, 
mailadresse og telefonnummer.   
 
Lagring: 
I ProAlert lagres alle hendelser i en logg. Hvor lenge opplysninger oppbevares i ProAlert er ikke 
kjent. Det er pr nå ikke slettet noen opplysninger fra systemet. Loggen inneholder pasientens 
personopplysninger og utløste hendelser. Per hendelse er det opplysning om bl.a. dato, 
klokkeslett, unik alarmID, hendelses årsak og eventuelt manuelt skrevet journal av personell på 
responssenter. Hendelsene overføres via VKP til kommunens journalsystem. I VKP lagres 
informasjon om journalnotatene har gått vellykket over til journalsystemet i kommunen. 
Sletterutiner for VKP er nå i starten på 90 dager, men kan reduseres ned til 10 dager. I CMP 
registreres ID på døralarmen, aktiv periode innstilling, plassering og navn på pasienten. Benyttes til 
overvåking av tekniske alarmer.   
 
Tilganger:  
Det er i utgangspunktet ulike nivåer for tilganger i ProAlert. Telenor har øverste nivå av tilgangs 
styring. I Arendal kommune benyttes to ulike nivåer, et for de som er administratorer og et for 
saksbehandlere. Tilganger holdes til et minimum ansatte i Arendal kommune, og disse ansatte har 
fra tidligere også tilgang til aktuelle pasienter via journalsystemet Gerica. De som har tilgang til 
ProAlert har tilgang til logg.  
CMP, kun 2 teknikere som har tilgang, samme personer som har tilgang til ProAlert og 
journalsystemet.  
 
Hvordan kan de registrerte utøve sine rettigheter: 
Pasienter: Kan be om innsyn i egen journal, der hendelser fra eventuelle døralarm vil være 
registrert. Ved behov/ etterspørsel kan det være aktuelt å ta ut data/statistikker direkte fra 
ProAlert.  
Ansatte: Kan be Telenor om innsyn i opplysninger om hvilke registreringer som finnes på 
vedkommende i forbindelse med å opprette ansattrolle i ProAlert, og evt be om endringer.  
Arendal kommune har pr nå ikke sletterutiner/-muligheter ang hendelser i ProAlert.  
 
Retting og sletting håndteres i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven.  
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2.4 Behandlingens omfang 
Behandlingens omfang 
 

 

Hvilke kategorier av personopplysninger brukes?  
Pasienter:  
Navn, adresse, personnummer, telefonnummer og evt viktige helseopplysninger. 
Åpner ytterdør/ verandadør i et gitt tidsrom pr døgn. Mest vanlig er å ha døralarmen aktiv på natt i 
tidsrommet kl 22-07.  
Antall hendelser utløst. 
Ansatte:  
Med administratorrolle og ansatte ved tjenestekontor, registreres med navn, telefonnummer og 
epost.  
I hjemmesykepleie -> Er ikke registret i ProAlert. Mottar hendelser fra responssenteret via 
vakttelefon på tilkalling. Journalfører og registrer oppdrag i journalsystemet med sin ID.  
 
Antall registrerte involvert 
Pasienter: 5-15. Potensielt kan dette tallet øke betydelig i årene fremover 
Ansatte: ca 1200 
Lagring: Lagres i skytjenesten til ProAlert/ VKP og lokalt i journalsystemet Gerica.  

 

2.5 Konteksten behandlingen utføres i 
Konteksten behandlingen utføres i 
 

 

Hvilke kilder brukes for å innhente personopplysningene?  
Automatisert innhenting fra døralarm til ProAlert.  
Overføring av hendelser via Alarmpost på responssenteret.  
Status på døralarm via CMP 
Manuell registrering av personopplysninger, der personopplysningene hentes fra journalsystemet, 
samt søknad om døralarm.  
Manuell registrering av ansattinformasjon. 
 
Hvilken relasjon har den behandlingsansvarlige med de registrerte? 
Pasienter: Kommunen har ansvar for å tilby helsehjelp 
Ansatte: Kommunen er arbeidsgiver for helsepersonell 
 
Pasienter og pårørende informeres om hovedtrekkene ved løsningen når den tas i bruk.  
Ansatte informeres av arbeidsgiver om hvilke datasystemer som skal benyttes for å kunne yte 
forsvarlig helsehjelp og utøve jobben, og som de vil ha en personlig brukerkonto i.  

 

2.6 Innebygd personvern 
Innebygd personvern 
 

 

Hvordan ivaretar informasjonssystemet som brukes til behandlingen innebygd personvern? 
Rolletilganger i systemet bidrar til å sikre de registrertes personvern.  
Tilganger er svært begrenset og da kun til tjenestekontoret og enkelte teknikere. Ansatte i 
hjemmetjenesten har kun tilgang til hendelser via journalsystemet, samt at de blir kontaktet av 
responssenteret ved aktuelle hendelser.  
Tofaktorautentisering for pålogging i ProAlert.  

 



 

Side 8 
 

2.7 Bruk av databehandler 
Bruk av databehandler 
 

 

Det er inngått databehandleravtale med Telenor, som er leverandør av løsningen, samt med 
Kommunalt responssenter.  
Databehandleravtalene innfrir til dels våre krav til tekniske og organisatoriske tiltak.  
Vi savner følgende tiltak: 

 2-faktorpålogging i CMP 

 Rutiner for innsyn i og sletting av logger i ProAlert 

 

2.8 Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 
Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 
 

 

Hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er implementert for å ivareta 
personopplysningssikkerheten? 
Tilgangsstyring via ulike brukerroller sikrer at ansatte ikke får tilgang til mer informasjon enn de 
har behov for.  
Kun et minimalt antall systemansvarlige har tilgang til loggen.  
Ansatte i hjemmesykepleien har ikke tilgang til CMP og ProAlert.  
Tofaktorautentisering i ProAlert 
ProAlert er lagt på sensitivside 
ROS analyse på Døralarm 
Endret tjenesteforløp 
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3.0 Nødvendighet og proporsjonalitet 
I dette kapittelet skal behandlingsansvarlig sikre at behandlingen er nødvendig og står i rimelig forhold til formålene. 

3.1 Personvernprinsippene  
Vurdering av personvernprinsippene 
 

Rettslig grunnlag 
 

Hjemmel for behandlingen er basert på et tydelig rettslig grunnlag, se pkt 2.2.  
Åpenhet ivaretas ved tydelig informasjon til pasient, pårørende og ansatte. 

 

Formålsbegrensning 
 

Formålet med å levere tjenesten døralarm er tydelig og avgrenset. Opplysningene som samles inn 
benyttes til å kunne hjelpe pasienten der og da, samt at hendelsene logges i journalen i fagsystemet 
via VKP. Loggførte hendelser vil gjennomgås 1 gang per måned, samt ved behov, for å kunne gi 
pasienten mer behovstilpasset tjeneste.  

Dataminimering 
 

Alle personopplysninger som samles inn er vurdert til å være nødvendige for å oppnå formålet. Se 
pkt 2.3  

Riktighet 
 

Riktig alarm til riktig til, til rett person. Registreringen er basert på «en-der-og-da – hendelse» ut 
ifra at det er pasienten som utløser døralarmen i sitt hjem, en behovsutløst alarm.   
Når tjenesten døralarm avsluttes, registreres dette i systemene og døralarmen monteres ned. Logg 
slettes hos Telenor. 
 

Lagringsbegrensning 
 

Lagringsrutiner/ Sletterutiner følges opp via leverandør.  
 

Integritet og fortrolighet 

Pasienten har søkt kommunen om tjenesten døralarm og godtatt vedtaket.  
Det er gjennomført ROS-analyse og opprettet tilhørende tiltak. 
Kommunen har databehandleravtale med Telenor og Kommunalt responssenter, slik at 
personopplysningssikkerheten er ivaretatt.  
 

 

3.2 De registrertes rettigheter  
Vurdering av de registrertes rettigheter 
 

Vurdering 

Informasjon om behandling av personopplysninger - Godt ivaretatt 

- Hvordan gis informasjon om behandlingen til de 
registrerte?  

 

- Det er utarbeidet informasjonsskriv.  
- Informasjon gis skriftlig til pasient 
- Informasjon gis skriftlig til ansatt 

Innsyn i egne personopplysninger - Godt ivaretatt 

- Hvordan kan de registrerte utøve retten til innsyn i 
egne personopplysninger?  

- De registrerte kan få innsyn i egne 
personopplysninger ved forespørsel.  

Korrigering av egne personopplysninger - Godt ivaretatt  
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- Skal det være mulig for den registrerte å korrigere sine 
egne personopplysninger (jf formål og 
behandlingsgrunnlag)? 

- Hvordan kan i så fall den registrerte utøve denne 
rettigheten?  

 

- Nei, det er ikke mulig for den 
registrerte å korrigere egne 
personopplysninger selv.  

- Dersom det er behov for korrigering 
av adresse, telefonnummer og 
tilsvarende kontaktes kommunen. 
Oppdateringer gjøres av 
systemansvarlige. Er det behov for å 
legge til nødvendige 
helseopplysninger gjøres dette av 
saksbehandlere på tjenestekontoret. 
Det rettes ikke i journalen, eventuelle 
presiseringer om endringer beskrives i 
egen tekst.  

Sletting av egne personopplysninger - Godt ivaretatt 

- Skal det være mulig for den registrerte å kunne slette 
sine egne personopplysninger (jf formål og 
behandlingsgrunnlag)? 

- Hvordan kan i så fall den registrerte utøve denne 
rettigheten?  

- Nei, den registrerte kan ikke slette 
egne personopplysninger selv.  

- Dersom det er behov for sletting av 
egne personopplysninger kan 
systemansvarlig kontaktes skriftlig. 

Begrensning av behandling av personopplysninger - Godt ivaretatt 

- Hvordan kan de registrerte utøve retten til å begrense 
behandlingen av egne personopplysninger (dersom 
relevant)?  

 

- Det er ikke mulig å tilby tjenesten 
døralarm dersom pasienten ønsker å 
begrense behandling av 
personopplysninger.  

- I utgangspunktet søker bruker om 
tjenesten døralarm selv, men er det 
vurdert som nødvendig for å gi 
forsvarlig helsehjelp kan en benytte 
paragraf 4a (tvang).   

Dataportabilitet - Ikke relevant 

- Hvordan kan de registrerte utøve retten til 
dataportabilitet (dersom relevant)? 

 

Innsigelse mot behandlinger - Godt ivaretatt 

- Hvordan kan de registrerte utøve retten til innsigelse 
mot behandlingen (dersom relevant)? 

 

- Det er ikke mulig å tilby tjenesten 
døralarm dersom pasienten utøver 
innsigelse mot behandling av 
personopplysninger.  

- I utgangspunktet søker bruker om 
tjenesten døralarm selv, men er det 
vurdert som nødvendig for å gi 
forsvarlig helsehjelp kan en benytte 
paragraf 4a (tvang).   

Automatiserte avgjørelser og profilering 
 

- Ikke relevant 

- Hvis behandlingen innebærer automatiserte 
avgjørelser og profilering, hvordan kan den registrerte 
reservere seg mot slik behandling?  
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3.3 Registrertes friheter  
Vurdering av de registrertes friheter 
 

 

Dersom relevant, vurdering av hvorvidt behandlingen tar hensyn 
til registrertes friheter slik de uttrykkes av Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen (EMK).  

 

- Hvordan tar behandlingen hensyn til retten til privatliv 
og kommunikasjonsvern? 

- Godt ivaretatt.  
- Behovsutløste tilsyn på natt vurderes 

til å være mindre inngripende i 
privatlivet enn om hjemmesykepleien 
skulle hatt faste tilsyn for eksempel x 
3 per natt.  

- Taushetsplikt 

- Hvordan tar behandlingen hensyn til retten til ikke å bli 
diskriminert? 

- Ikke relevant 

- Hvordan tar behandlingen hensyn til retten til tanke-, 
tros- og religionsfrihet? 

- Ikke relevant 

- Hvordan tar behandlingen hensyn til retten til ytrings- 
og informasjonsfrihet?   

- Ikke relevant  
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4.0 Risikoer for de registrertes rettigheter og friheter 
I dette kapittelet skal det gjennomføres en vurdering av personvernkonsekvenser for de registrertes rettigheter og 
friheter. 

4.1 Risikoer knyttet til personopplysningsvernet 
Beskriv risikoen og potensiell konsekvens for de 
registrerte 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

4.1.1 De registrerte har ikke noe valg om at 
behandlingen skal skje - tvang 

Lav Høy Middels 

4.1.2 De registrerte får ikke tilstrekkelig 
informasjon  

Lav Middels Lav 

4.1.3 Behandlingen er kompleks, og vanskelig å 
kommunisere til de registrerte  

Middels Lav Lav 

4.1.4 Behandlingen inkluderer sammenstillingen 
av flere datasett 

Lav Lav Lav 

4.1.5 Loggopplysninger om ansatte benyttes til 
annet formål enn de som er beskrevet 

Lav Høy Middels 

4.1.5 Manglende rutiner for sletting av logg Høy Lav Middels 

 

4.2 Risikoer knyttet til sikkerhet ved behandlingen 
Beskriv risikoen og potensiell konsekvens for de 
registrerte 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

4.2.1 Tilgjengelighet:  

Nedetid medfører manglende tilgang til 
pasientopplysningene 

Lav Høy Middels 

4.2.2 Integritet:  

Uautorisert endring av personopplysninger 

Jeg får feil behandling/ mottar ikke behandling 
fordi kommunen ikke har registrert korrekte 
opplysninger om meg (adresse, telefonnummer) 

Lav 
 
 
 

 

Høy 
 
 
 

 

Middels 
 
 
 

 

4.2.3 Integritet  

Uautorisert endring av helseopplysninger  

Jeg får feil behandling/ mottar ikke behandling 
fordi kommunen ikke har registrert korrekte 
helseopplysninger på meg                                                       

Lav 
 
 
 

 

Middels 
 
 
 

  

Lav 

4.2.4 Konfidensialitet:  

Uautorisert tilgang til opplysninger 

- Uvedkommende får tilgang til mine 
personopplysninger 

- Uvedkommende får tilgang til mine 
helseopplysninger 

-Uvedkommende får tilgang til mine registrerte 
hendelser 

 
 
 

Lav 
Lav 

 
Lav 

 
 
 

Middels 
Høy 

 
Lav/ middels  

 
 
 

Lav 
Middels 

 
Lav  

4.2.5 Tilgjengelighet: 

CMP har ikke tofaktorpålogging som øker 
sannsynligheten for uautorisert tilgang  

Lav Middels Middels 

4.2.6 Tilgjengelighet: 

Responssenteret  får ikke inn alarmer pga 
Tekniske problemer 

Lav Høy Middels 
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5.0 Tiltak for å redusere risikoene 
 

Risiko Tiltak Effekt på risiko Restrisiko 

4.2.1 Manuelle rutiner  
-Planlagte besøk 
- Papirversjon av pasientjournal 
tilgjengelig 

Redusert Lav 

4.2.2 og 
4.2.3 

God opplæring av nyansatte i 
ProAlert og CMP 
Følge opp beskjeder om endringer 
av person- og helseopplysninger i 
alle systemer, ha gode rutiner 

Redusert Lav 

4.2.5 Melde Telenor om å innføre 
tofaktorautentisering for CMP  
 

Redusert Lav 

4.2.6 Arendal kommune må få beskjed 
fra Kommunalt responssenter 
straks, slik at manuelle rutiner kan 
iverksettes.  

Redusert Lav 

 


