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Fra vår «Spørsmål og svar»-tjeneste

Undertegnede er pårørende til pasient med 

alvorlige kognitive svekkelser. (…) på 

sykehjem. Det er kommet forespørsel fra 

avdelingen om tillatelse til å legge ut bilder 

på institusjonens facebookside. (…) 

usikker på hvordan vi som pårørende skal 

forholde oss til at kommunehelsetjenesten 

bruker en åpen facebookside for en gruppe 

svært sårbare mennesker som ikke selv kan 

gi samtykke til, eller avslå, at det legges ut 

bilder av dem, og ikke vurdere om 

taushetsplikten brytes. (…)

Hva kan gå galt?



Personvern
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Personopplysningssikkerhet

Databehandleravtale

Egen avtale Databehandlers avtale

Informasjonssikkerhet

Oversikt

Protokoll

Kartlegging

DPIA

Personvernkonsekvensvurdering

-en risikovurdering med bruker i fokus

«egnede organisatoriske og tekniske 

sikkerhetstiltak»

«God nok» sikkerhet

Personvernrettighetene

• Rett til innsyn 

• Rett til retting 

• Rett til sletting 

• Rett til begrensning 

• Rett til å protestere 

• Rettigheter ved automatiserte 

beslutninger 

• Rett til dataportabilitet

• Informasjon



Oppfylle avtale

Behandling av personopplysninger 
Art 6 (og art 9)
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Lovlig behandling

Samtykke

Verne vitale 

interesser 

Utføre en oppgave i 

allmennhetens interesse 

eller utøve offentlig 

myndighet + §

Dataansvarliges 

berettigede 

interesse

Oppfylle en 

rettslig 

forpliktelse 

+ §



Risikovurdering

 All behandling av helse – og personopplysninger skal risikovurderes. 

 Det er risikovurderingen som ligger til grunn for alle de videre vurderingene og beslutningene; blant annet om man vil 

ta i bruk en velferdsteknologisk løsning, for hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå og hvilke tiltak som 

settes i verk

 Eksempler på områder som kan inngå i risikovurderingen av velferdsteknologi:

 Personvernkonsekvensvurdering – Eus personvernforordning (GDPR)
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Tilgjengelighet

• Ødeleggende programvare 

(f.eks. om løsningen er 

tilknyttet Internett)

Integritet

• Uautorisert endring av helse- og 

personopplysninger og konfigurasjon 

ved tilgang fra eksterne nett (f.eks. 

Internett, trådløse nett og mobilnett)

Konfidensialitet

• Tilgangsstyring hos bruker (f.eks. nettbrettet, 

rapporteringsløsninger, dørlåser, mv.)

• Leverandørs løsning for fjernaksess



Utprøving
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Juss, personvern og sikkerhet i alle faser

Side 7

Planlegge 

prosjekt
Avklare behov

Forankring

Gevinstrealisering

Designe 

ny tjeneste 

og anskaffe

Implementere 

ny tjeneste
Drifte tjenesten

Juridiske 

vurderinger for 

enkelt bruker

Juridiske vurderinger for å sikre 

forsvarlighet i tjenesten

Personvernvurderinger for å sikre god 

behandling av personopplysninger

Sikre brukers 

personvern-

rettigheter

Informasjonssikkerhet

Pasient-

sikkerhet



Juss, personvern og sikkerhet i alle faser
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Planlegge 

prosjekt
Avklare behov

Forankring

Gevinstrealisering

Designe 

ny tjeneste 

og anskaffe

Implementere 

ny tjeneste
Drifte tjenesten

Få med de folka som kan! 
Juridisk, IT, sikkerhet, PVO, andre?


