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Begrepsavklaringer

Avvik I denne sammenhengen er avvik brudd på personopplysningssikkerheten.

Behandlingsaktivitet
Alle aktiviteter knyttet til behandling av personopplysninger. Eksempler på dette er: innsamling, systematisering, oppbevaring, 

endring, anvendelse og sletting av data. Brukes i denne sammenheng ikke om behandling av pasienter.

Behandlingsansvarlig/ 

dataansvarlig

Er den (bedriften/virksomheten) som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og ansvarlig for å overholde 

personvernprinsippene og regelverket. I denne sammenheng vil dette være dere som kommune.

Behandlingsgrunnlag Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger, eksempelvis hjemmel i lov eller samtykke fra bruker.

Databehandler
Den som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. For eksempel leverandør som skal behandle helse- og 

personopplysninger på vegne av kommunen. Det inngås en databehandleravtale mellom behandlingsansvarlig og databehandler.

DPIA – Data Protection 

Impact Assessment 

En vurdering av personvernkonsekvenser som skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. Dette er

påkrevd for alle virksomheter etter artikkel 35 i Personvernforordningen (GDPR).

Informasjonssikkerhet
Handler om at kommunen skal håndtere risikoen for at personopplysninger og andre informasjonsverdier blir ivaretatt på en 

tilfredsstillende måte. 

Informasjonssystem Et system for innsamling, lagring, bearbeiding, overføring og behandling av informasjon. Eksempelvis EPJ.

Innebygd personvern
Innebærer at det skal tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller løsning. Kravet skal sørge for at 

informasjonssystemene oppfyller personvernprinsippene og at de registrertes rettigheter blir ivaretatt.

Personvern
Retten til et privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger. Alle skal stå fritt til  velge hvilke opplysninger man vil 

dele og med hvem det skal deles med.

Personvernombud
En uavhengig person som skal gi ledelsen råd som er objektive og kvalifiserte ut i fra personvernhensyn. Oppgavene innebærer 

typisk å sørge for at kommunen etterlever reglene.

Risikovurdering Et verktøy for å identifisere uønskede hendelser og risikoen for at disse skal inntreffe.

Tilgangsstyring Retningslinjer og regler for å styre hvem som skal ha tilgang til hvilke data, systemer eller tjenester i virksomheten.
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Relevante lover og forskrifter

Anskaffelsesloven
Viktig med god kjennskap til denne når anskaffelser skal gjennomføres. Handler om å involvere de riktige 

ressursene.

Forskrift om pseudonymt register for 

individbasert pleie- og omsorgsstatistikk
Kapittel 2 er særlig relevant. Dette handler om kommunens plikt til å sende inn opplysninger til IPLOS-registeret.

GDPR / Personvernforordningen
Denne utgjør § 1 i den norske Personopplysningsloven. Utarbeidet felles for hele EU og skal sikre vern av fysiske 

personer i behandling av personopplysninger. Særlig artikkel 6 om behandlingens lovlighet er sentral.

Helse –og omsorgstjenesteloven Særlig kapittel 3 om kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester er sentral. 

Helsepersonelloven Kapittel 8 om dokumentasjonsplikt er særlig relevant.

Helseregisterloven
Loven skal blant annet sikre den enkeltes personvern og bidra til at det leveres best mulig helsetjenester. 

Kapittel 3 dekker alminnelige bestemmelser om behandling av helseopplysninger.

Pasientjournalloven
Loven skal sikre at behandling av helseopplysninger skjer på en best mulig måte. Bygger på Helsepersonelloven 

som sier at virksomheten/kommunen er pliktig til å sørge for helseregistre.

Pasient- og brukerrettighetsloven
Loven slår fast at helsehjelp som utgangspunkt bare kan gis med en pasients samtykke. Bare hvis det finnes 

grunnlag for det i lov, kan helsehjelp gis uten samtykke.

Personopplysningsloven
Dette er den viktigste rettskilden for beskyttelse av personvern. Loven gir generelle bestemmelser om 

behandling av personopplysninger.

Nedenfor følger en oversikt over et utvalg relevante lover og forskrift i forbindelse med arbeidet knyttet til personvern og informasjonssikkerhet

Disse kan komme til anvendelse i utarbeidelsen av behandlingsgrunnlag og protokoll for behandlingsaktiviteter.
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Risikovurdering
Innledning

En systematisk risikovurdering er ment for å identifisere hvilke uønskede hendelser som kan påfalle virksomheten og hvilket risikonivå disse hendelsene har. 

Basert på denne vurderingen må det iverksettes nødvendige tiltak. For å forebygge at uønskede hendelser inntreffer kan kommunen redusere risiko ved 

følgende tilnærminger: 1) unngå, 2) dele, 3) redusere eller 4) aksepterte.

Det er viktig at kommunen gjennomfører risikovurdering før nytt informasjonssystem tas i bruk og før personopplysninger behandles. Ved relevante endringer i 

risikobilde, utskiftning av informasjonssystem eller endringer i behandling av opplysninger bør risikovurdering gjennomføres.

På de neste sidene følger 5 steg for gjennomføring av en risikovurderingsprosess.

Roller og ansvar Eierskap – hvem tar initiativet?

Hvordan fange opp behovet for risikovurdering?

Involverte aktører i de ulike fasene av risikovurdering:

Planlegge/forberede: 

• Prosjektleder eller annen ansvarlig

• Systemansvarlig

• Den som skal lede risikovurderingen

Gjennomføre/utføre/dokumentere tiltak og vurdere og anbefale nye tiltak: 

• Prosjektleder eller annen ansvarlig

• Systemansvarlig

• Den som skal lede risikovurderingen

• Brukerrepresentant

• Representant for IT

• Representant fra tjenesten som skal gjøre behandlingen/benytte 

løsningene

• Vurdere leverandørdeltakelse

Noen eksempler på hvem som tar initiativet:

• Prosjektleder

• Den som leder anskaffelsen

• Systemansvarlig

Behovet for risikovurdering fremkommer i hovedsak ved 

a. Ny behandling av personopplysninger 

b. Ved endring i måten personopplysninger behandles

Tips til måter å avdekke risikoer:

1. Hva kan skje? Undersøk hvilke uønskede hendelser som kan oppstå.

2. Hvordan kan det skje? Identifisere årsaken til hvordan disse uønskede 

hendelsene kan oppstå.

Forberede risikovurdering Gjennomføre risikovurderingPlanlegge risikovurdering Utføre og dokumentere tiltak Vurdere og anbefale nye tiltak
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Viktig å tenke på:

• Kommunen er pliktig til å føre protokoll over behandling av personopplysninger . Protokollen 

kan være et godt utgangspunkt for å vurdere hvilke risikovurderinger som bør gjennomføres 

først.

• Sørg for ha tydelig bestilling – hva skal analyseres? Hvilke opplysninger skal behandles?

• Deltagere i planleggingen bør være representative, men ikke for mange. Involver gjerne 

personvernombud, juristkompetanse, IT og sikkerhet, fylkesmannen, og eventuelle andre 

nettverk.

• Det er viktig med en oppdatert oversikt over hvem som er involvert i de ulike områdene av 

risikovurderingen for å sikre oversikt over tverrfaglig deltakelse.

• Forankre plan med ledelsen. Det er ofte ledelsen som skal utarbeide og vedta plan for 

risikovurdering.

Nyttige verktøy

• Kvikk-guide til behandling av helse- og 

personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi

• Normen: Faktaark 13 - Protokoll for behandling av 

personopplysninger

• Difi: Begrep og tilnærminger i risikohåndteringen

Eksempler

• Normen: Eksempel på plan for risikovurdering

Forberede risikovurdering Gjennomføre risikovurderingPlanlegge risikovurdering Utføre og dokumentere tiltak Vurdere og anbefale nye tiltak

Planlegge risikovurdering
Oppgaver som skal utføres

1. Tydeliggjør roller og ansvar. Avklar mandatet og hvilke medarbeidere som bør ta del i risikovurderingen og sørg for tverrfaglig involvering. Utpek hvem som 

skal ha ansvar for å planlegge og følge opp risikovurdering. 

2. Utarbeid en plan for risikovurdering av behandling av personopplysninger. 

3. Beskriv hva som danner grunnlaget for risikovurderingen. 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. Dette kan formidles gjennom f.eks. et informasjonsskriv. 
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Oppgaver som skal utføres

1. Lag en oversikt over hvilke områder som skal risikovurderes og beskriv eventuelle avgrensninger. 

2. Lag deretter en oversikt over hvilke opplysninger som behandles og hvem som behandler opplysningene. Innhold i oversikten kan eksempelvis være hvilke 

opplysninger som lagres og formålet med behandlingen, hjemmelsgrunnlag, omfanget av behandling, hvor lenge og hvor opplysningene lagres, 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

Viktig å tenke på:

• Sett av tilstrekkelig med tid for de ansatte.

• Sørg for et tydelig mandat.

• Vurdering av personvernrisiko forutsetter kompetanse innen personvern og sikring av 

personopplysninger. Inviter personer med riktig kompetanse inn i arbeidet.

Nyttige verktøy

• Normen: Veileder i informasjonssikkerhet ved bruk av 

velferdsteknologi

• Normen: Faktaark 05 - Fastsette nivå for akseptabel 

risiko

• Normen: Faktaark 13 – Protokoll over behandlinger av 

helse- og personopplysninger i virksomheten

Eksempler

• Unit: Eksempel på forberedende informasjon til deltakere

• Ringerike kommune: Mal for gjennomføring av 

risikovurdering

Forberede risikovurdering Gjennomføre risikovurderingPlanlegge risikovurdering Utføre og dokumentere tiltak Vurdere og anbefale nye tiltak

9

https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-05-fastsette-niva-for-akseptabel-risiko
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https://kins.no/verktoykasse/mal-for-gjennomforing-av-risikovurdering/


Gjennomføre risikovurdering

Viktig å tenke på:

• 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, men også til DPIA og andre plikter innenfor personvern 

og informasjonssikkerhet vil det være lurt.

Nyttige verktøy

• Difi: Risikovurdering - støtteverktøy (xlsm)

• E-Helse Agder: Tips til ROS-analyse. 

• Normen: Faktaark 05 - Fastsette nivå for akseptabel 

risiko

Eksempler

• Nettvett: Eksempel på risikoanalyse for kommune

• Eigersund kommune: Håndbok for informasjonssikkerhet

• Ringerike kommune: Mal for gjennomføring av 

risikovurdering

Forberede risikovurdering Gjennomføre risikovurderingPlanlegge risikovurdering Utføre og dokumentere tiltak Vurdere og anbefale nye tiltak

Oppgaver som skal utføres

1. Sett opp et risikovurderingsmøte med deltakerne og sørg for å ha en møteleder. Møtelederen bør på forhånd ha definert en tydelig agenda og informert om 

hvilke områder som skal vurderes.

2. Identifiser og diskuter hva som kan være uønskede hendelser. 

3. Vurder konsekvensen av og risikoen for hver uønskede hendelse som er identifisert. Det vil si sannsynligheten for at den inntreffer og hvilke mulige 

konsekvenser det har dersom den inntreffer. En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er nyttig for å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede 

hendelser.

4. Bruk risikomatrise eller et annet hjelpemiddel for å visualisere og beregne sannsynlighet og konsekvens.

5. Dokumenter hvilke tiltak som allerede er innført.

6. Definer nye tiltak som deltakerne for 1) å redusere risiko av uønsket hendelse, og 2) for å redusere konsekvensen av uønsket hendelse. 
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https://internkontroll-infosikkerhet.difi.no/sites/sikkerhet/files/risikovurdering_verktoy_v1_3_1.xlsm
http://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2018/05/07.15.18-Ros-analyser-velferdsteknologi-7.-mai.pptx
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-05-fastsette-niva-for-akseptabel-risiko
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https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/4341202.1621.watuqsbsaamslb/H%C3%A5ndbok+for+informasjonssikkerhet+i+Eigersund+kommune.pdf
https://kins.no/verktoykasse/mal-for-gjennomforing-av-risikovurdering/


Utføre og dokumentere tiltak

Viktig å tenke på:

• Oppdater oversikt over personopplysninger jevnlig

• Vurder lagringstid for opplysninger

• Sørg for å etablere rutiner for hvem som skal respondere på tiltak.

• Tenk f.eks. på følgende problemstillinger i dokumentasjonen av tiltak:

o Er det velferdsteknologiske tiltaket forsvarlig i bruk?

o Er tiltaket kvalitetssikret ved at institusjonen har internkontroll som viser hvilke tiltak som 

skal iverksettes ved eventuelle avvik?

o Bidrar det velferdsteknologiske tiltaket til faglig forsvarlig helsehjelp?

o Er responstiden/utrykningstiden vurdert som tilstrekkelig? 

o Er det etablert rutiner for hvem som skal respondere?

Nyttige verktøy

• Difi: Risikovurdering - støtteverktøy (xlsm)

Eksempler

• Nettvett: Eksempel på risikoanalyse for kommune

• Eigersund kommune: Håndbok for informasjonssikkerhet

Forberede risikovurdering Gjennomføre risikovurderingPlanlegge risikovurdering Utføre og dokumentere tiltak Vurdere og anbefale nye tiltak

Oppgaver som skal utføres

1. Utarbeid en handlingsplan for utførelse av tiltak. Tiltakene bør rangeres etter prioritet. Innhold i planen kan f.eks. være 1) kort beskrivelse av risikoen, 2) 

tiltak for å redusere risikoen, 3) hvem som er ansvarlige, 4) tidsfrist. 

2. Etabler tilgangsstyring til tiltakene.

3. Sett i verk tiltak som er identifisert i risikovurderingen for å redusere risiko. Begynn med de viktigste tiltakene først. Det vil si risikoer med betydelige trusler 

eller problemer som har stor sannsynlighet for at det inntreffer og betydelig konsekvens. Andre tiltak som er enkle og rimelige å iverksette bør også 

prioriteres høyt.

4. Dokumenter gjennomførte tiltak. 

5. Dersom et fastsatt tiltak ikke blir gjennomført må leder/ansvarlig varsles.
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Oppgaver som skal utføres

1. Evaluer utfallet av risikovurderende tiltak og vurder om det er behov for å gjennomføre nye tiltak. Har dere utført alle tiltakene dere bestemte dere for, og 

har tiltakene hatt den ønskede effekten? Er tiltakene tilstrekkelige, eller må de justeres? Har det skjedd endringer som tilsier endringer i risikobildet eller 

forutsetningene som ligger til grunn? Har iverksatte tiltakene ført til nye og uventede farer eller problemer?

2. Vurder risiko i forhold til det fastsatte nivået for akseptabel risiko. Hendelser kategorisert som akseptable er gjerne dokumentert i en ROS-analyse.

3. Prioriter å iverksette tiltak innenfor områder hvor risikonivået overstiger hva som er klassifisert som akseptabelt.

4. Utarbeid handlingsplan for hvilke tiltak som skal gjennomføres når og hvem som er ansvarlig. Her bør det skilles mellom strakstiltak og mer langsiktige 

tiltak. Husk at risikovurdering er en kontinuerlig prosess.

Vurdere og anbefale nye tiltak

Viktig å tenke på:

• Vurderingen er en evig sirkel. Det må gjøres en kontinuerlig vurdering av hvordan iverksatte 

tiltak fungerer. Dersom evalueringen avdekker at det fremdeles er restrisiko, må det iverksettes 

nye/ytterlige tiltak.

• Når de ulike tiltakene vurderes, er det tre forhold som må veies opp mot hverandre:

o Innvirkningen på risiko

o Den økonomisk kostnaden

o Andre negative sideeffekter

• Sikkerhetsrevisjon skal gjennomføres jevnlig, og minimum årlig i kommunene. Denne må 

tilpasses omfanget, og skal omfatte kontroll og verifikasjon av de nødvendige tiltakene som er 

iverksatt i kommunen. Se Normens Faktaark 06.

• Sørg for å ha rutiner for oppfølging av logger.

• Oppdater protokoll over behandling av personopplysninger etter gjennomført risikovurdering

Nyttige verktøy

• Normen: Faktaark 05 - Fastsette nivå for akseptabel 

risiko

• Normen: Faktaark 06 – Sikkerhetsrevisjon

• Normen: Faktaark 06 B – Sikkerhetsrevisjon sjekkliste

• Difi - Begrep og tilnærminger i risikohåndteringen

Forberede risikovurdering Gjennomføre risikovurderingPlanlegge risikovurdering Utføre og dokumentere tiltak Vurdere og anbefale nye tiltak
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https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-06-sikkerhetsrevisjon
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https://internkontroll-infosikkerhet.difi.no/sites/sikkerhet/files/begrep_og_tilnaerminger_i_risikohandteringen.docx


Kilde: Kunnskapssenteret

Gjennomfør risikoanalyse 

List opp mulige årsaker til hendelsene og 

definer sannsynligheten (hyppighet) for at hendelsen inntreffer.

List opp konsekvensene av den uønskede hendelsen.              

Beskriv eksisterende og nye risikoreduserende tiltak.               

Definer konsekvensen av at hendelsen inntreffer.

Gjennomfør risikoanalyse basert på vurdering av                

sannsynlighet og konsekvens.    

Prioriter risikoreduserende tiltak som tidligere definert.

ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse)

• Formål: Kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede 

hendelser

• Sentrale begreper: Risiko og Sårbarhet

• Bakgrunn for ROS

o Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

o Bevisstgjøring og risikostyring i kommunen

o Eks. vurdere om ny teknologi skal tas i bruk, både i forhold til 

tekniske og menneskelige faktorer

• Forutsetter forankring i ledelsen og regelmessig oppfølging  

• Bruk en risikomatrise for å illustrere risikovurderingen

Definer et analyseområde1
Definer de uønskede 

hendelsene som kan inntreffe2 Gjennomfør risikoanalyse 3 Analyser hendelsene4

Hvordan gjennomføre ROS-analyse?



Kan aksepteres Ikke akseptert 

Eksempel på ROS-matrise:

Melhus, Skaun og Midtre Gauldal har utarbeidet en felles 

risikoanalyse for elektronisk medisineringsstøtte 

De valgte å dele arbeidet inn i tre faser: 

1. Planlegging og oppstart

2. Målsetning

3. Analyse

Analysen består av:

• Mandat

• Organisering

• Gradering basert på konsekvens- og 

sannsynlighetsmatrisen  

• Forutsetninger og avgrensinger

• Analyseobjekt

• Gjennomføring av analysen
Aksepter dersom det 

finnes enkle tiltak
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Eksempel på ROS-analyse fra Trøndelag



Risikofaktorer forbundet med personvern og 

informasjonssikkerhet:

A. Systemet kan hackes og informasjon komme på avveie.

B. Andre enn avtalte, involverte personer får tilgang til data om 

pasienten.

C. Det finnes ikke oversikt over hvem som har tilgang til den 

enkelte brukers opplysninger.

D. Systemet kan ikke loggføre aktivitet.

E. Data ift teknologi slettes ikke når tjenesten avsluttes.

F. Brudd på personvern.

Eksempel på ROS-analyse fra Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker og Nedre Eiker (nå Drammen) har utarbeidet en ROS-analyse for velferdsteknologi i kommunene

Uønskede hendelser som kan oppstå er fordelt på ulike kategorier. Nedenfor følger en oppsummering av vurderingen gjort på temaet personvern:

A B

C

D

E

F

At data ikke slettes når tjenesten avsluttes er den mest alvorlige hendelsen. Ellers faller alle risikoer knyttet til personvern innenfor kategorien mindre alvorlig, 

og vil mest sannsynlig oppstå sjelden eller svært sjelden..
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Eksempel på sløyfediagram

Sløyfediagram er et annet godt verktøy når man jobber 

med risikoanalyse. 

• Diagrammet setter hendelsen i sentrum. 

• Til venstre for hendelsen ser man på årsaker (trusler) til 

hendelsen, samt forebyggende tiltak som allerede er på 

plass. 

• Til høyre har man konsekvensene av hendelsen 

(dersom den inntreffer), samt de skadebegrensende 

tiltakene.

Sløyfediagrammet inneholder følgende elementer:

• Uønsket hendelse - Her beskrives alle uønskede 

hendelser som kan oppstå.

• Årsaker - Her beskrives de mulige årsakene til den 

uønskede hendelsen.

• Sannsynlighetsreduserende tiltak - Her legges det inn 

barrierer/tiltak som kan skape hindringer for at den 

uønskede hendelsen skjer.

• Konsekvensreduserende tiltak - Her beskrives hvilke 

tiltak som skal brukes for å redusere alvorlighetsgraden 

av den uønskede hendelsen, dersom den likevel 

inntreffer.

• Konsekvenser - Her dokumenteres sluttresultatet etter at 

den uønskede hendelsen har skjedd, og de 

konsekvensreduserende tiltakene har blitt utført. 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

E
R

Å
R

S
A

K
E

R

Uønsket hendelse

• Uhell

• Uaktsomhet

• Tilsiktede handlinger

• Ulykker

Konsekvenskategori

• Tjenestenivå

• Personvern

• HMS

• Regelverk

• Vår økonomi

• Delmål

Sannsynlighetsreduserende tiltak

1. Tiltak

2. Tiltak

3. Tiltak

Ansvarlig

Navn

Navn

Navn

Konsekvensreduserende tiltak

1. Tiltak

2. Tiltak

3. Tiltak

Ansvarlig

Navn

Navn

Navn

Informasjons-

sikkerhetsbrudd 
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Sjekkliste for risikovurdering

Nr. Hva Sjekk

1. Avdekke aktuelle uønskede hendelser for analyse.

2. Beskrive årsaker som grunnlag for sannsynlighet.

3. Analysere konsekvenser på kort og lang sikt.

4. Beskrive de eksisterende risikoreduserende tiltakene.

5. Vurdere og angi risikoen i et risikodiagram.

6.
Anbefale nye risikoreduserende tiltak dersom risiko er rød. 

Vurdere behov for tiltak dersom risiko er gul.

7. Utarbeide en tiltaksplan.

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Benytte sjekklisten nedenfor i forbindelse med gjennomføring av risikovurdering
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PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET

Behandlingsgrunnlag

Informasjon og brukermedvirkning

Personvernombud

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Protokoll over behandlingsaktiviteter

Avvikshåndtering

I

II

III

IV

V

VI

Rolle- og tilgangsstyringVII
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Personvern og informasjonssikkerhet er avgjørende for forsvarlig helse- og omsorgstjenester 

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Enhver person som benytter seg av kommunens helse-

og omsorgstjenester skal kunne bestemme hvilke opplysninger personen ønsker å dele, og med hvem. 

Informasjonssikkerhet handler om at kommunen skal håndtere risikoen for at personopplysninger og andre informasjonsverdier blir ivaretatt på en 

tilfredsstillende måte. 

Personvern i helse og omsorg 

Helse- og omsorgssektoren behandler sensitive personopplysninger. Det er viktig at innbyggerne har tillit til at personvernet ivaretas, og at opplysninger blir 

behandlet på en trygg og sikker måte. Opplysningene skal ikke komme på avveie og helsevesenet skal ha kontroll på hvem som bruker opplysningene. 

Informasjonsflyten mellom helsepersonell må være god slik at oppdatert informasjon er tilgjengelig når det er nødvendig.

Personvern og informasjonssikkerhet

Plikter - Personvern og informasjonssikkerhet

Behandlingsgrunnlag

Informasjon og brukermedvirkning

Personvernombud

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Protokoll over behandlingsaktiviteter

Avvikshåndtering

Rolle- og tilgangsstyring
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Behandlingsgrunnlag

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov

• Det betyr at kommunen må utarbeide en oversikt med grunnlag for alle personopplysninger som behandles i kommunen. Behandlingsgrunnlaget skal 

identifiseres før behandlingen av helse- og personopplysningen starter. 

• Oversikten som utformes skal beskrive hvilke opplysninger som behandles og hvilket grunnlag som foreligger.

• I følge Datatilsynet sine sider kan dette være hjemmel i lov eller andre gyldige behandlingsgrunnlag: 

o Samtykke fra den eller de personene det gjelder. Det har ingen formkrav, men det forutsetter at det er frivillig, spesifikt og at bruker er informert.

o At det er nødvendig for å oppfylle en avtale. Eksempelvis å levere en tjeneste som den enkelte har etterspurt.

o Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt. 

o Nødvendig for å beskytte  den registrerte sine vitale interesser. Veldig sjeldent, brukes ved fare for liv og død.

o Nødvendig for å utføre en oppgave i allmenhetens interesse. Må i tillegg være hjemmel i lov.

o Nødvendig for å ivareta legitime interesser.

Viktig å tenke på

• Dersom kommunen skal drive forskning, enten alene eller i samarbeid med andre, er det viktig 

å sette seg inn i regelverket for hvordan helse- og personopplysninger skal behandles til dette 

formålet. Disse reglene er forskjellige fra regelverket om behandling av opplysninger ved ytelse 

av helse- og omsorgstjenester. 

• Det er viktig å ha etablert et lovlig grunnlag for å bruke personopplysninger for 

forskningsformål; dette kan f.eks. være samtykke eller vedtak om dispensasjon fra 

taushetsplikten. 

• Flere kategorier av personopplysninger regnes som sensitive, og kan ikke behandles med 

mindre det foreligger et særskilt grunnlag. Helseopplysninger er et typisk eksempel på dette. 

Alle disse kategoriene er beskrevet på Datatilsynet sine nettsider. 

Nyttige verktøy

• Normen – Veileder for forskning

Eksempler

• Eksempel fra Skien kommune
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https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/spesielt-om-sarlige-kategorier-av-personopplysninger-sensitive-personopplysninger-og-unntak/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/spesielt-om-sarlige-kategorier-av-personopplysninger-sensitive-personopplysninger-og-unntak/
https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-for-forskning
https://www.skien.kommune.no/contentassets/d99d0ce548ec41c28df2e98c592e6a7d/behandlingsgrunnlag-v2.pdf


Behandlingsgrunnlag i Skien kommune

Skien kommune har utarbeidet et behandlingsgrunnlag hvor de har definert grunnlaget for alle behandlinger av personopplysninger

Personvernombud, Tjenestekontoret, Responssenteret og Kvalitetsseksjonen har bidratt og vært delaktige på ulikt vis. Det ble først gjort en rask kartlegging 

for å finne ut hvem som kunne bidra. Én person har hatt ansvaret for  å koordinere arbeidet, stille spørsmål og samle inn.

Nedenfor følger et utdrag fra behandlingsgrunnlaget, relevant for velferdsteknologi:

Behandling Grunnlag for behandling

Elektronisk pasientjournal (EPJ) Pasientjournalloven §8, jf. Helsepersonelloven §39

Habilitering og rehabilitering Helsepersonelloven §§ 26,39 og 40. 

Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 3 Forskrift

om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk kapittel 2, § 2-1 

Kameraovervåkning GDPR art 6-1-f – Den behandlingsansvarliges berettigedeinteresser

Praktisk bistand og opplæring i hjemmet Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 3

Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk kapittel 2, § 2-1 

Trygghetsalarm GDPR art 6-1-a – Samtykke

GDPR art 9-2-a – Samtykke

Vurderes individuelt for å avklare om Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3 kommer til anvendelse, jf. 

Rundskriv I-6/2006 Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk kapittel 2, §

2-1 
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Spørsmål om samtykke er aktuelt innen to områder i helse- og omsorgstjenesten

1. Ytelse av helse- og omsorgstjenester

2. Behandling av helse- og personopplysninger

Begge disse områdene er godt beskrevet i Kvikk-guide til behandling av helse- og personopplysninger. 

Her tar vi for oss samtykke i forbindelse med «Behandling av helse- og personopplysninger» 

Rettsgrunnlaget for behandling av relevante og nødvendige personopplysninger i helse- og 

omsorgstjenesten består av dokumentasjonsplikten og plikten til å sikre at de tjenestene som 

tilbys og ytes er forsvarlige. Det betyr at:

• så lenge behandlingen av helse- og personopplysninger er nødvendig og relevant for tjenesteyting 

skal samtykke ikke benyttes som rettsgrunnlag, 

• behandling av helse- og personopplysninger for virksomhetsintern kvalitetssikring ikke krever 

samtykke.

Sørg for å vurdere nytt behandlingsgrunnlag når

a. Det skal behandles flere/andre opplysninger enn det som er nødvendig og relevant for ytelse og 

administrasjon av helse- og omsorgstjenester. Det kan være at samtykke vil være grunnlag, og 

da må det innhentes. 

b. Opplysningene skal behandles for andre formål enn ytelse og administrasjon av helse- og 

omsorgstjenester til den enkelte eller intern kvalitetssikring. Hvis grunnlaget skal være samtykke, 

må det innhentes. Dette kan for eksempel gjelde hvis opplysningene skal benyttes til forskning.
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Samtykke som behandlingsgrunnlag

https://www.ks.no/contentassets/81bd5fa24d3c41789a7603e3cdcefeac/2019KvikkguidePersonvern.pdf


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. 
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Eksemplet er utarbeidet av Normen

Eksempel på samtykke



Pasienter og brukere har rett på informasjon og medvirkning i forbindelse med behandling av personopplysninger

Kommunen har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte og gi informasjon til brukere. Det er viktig at kommunen kommuniserer informasjon på en 

kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte om hvordan personopplysninger behandles. Kommunen bør finne ut hva, når og hvordan kommunen skal gi 

informasjon om vedrørende behandling av personopplysninger.

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet (se Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1) som handler om at brukere har rett til å medvirke, og at tjenesten har plikt 

til å involvere brukeren. Hensikten er at brukeren skal oppleve økt innflytelse over egen hverdag og dermed økt egenmestring, samt at tjenestene blir mer 

treffsikre med brukermedvirkning. En forutsetning er at brukeren får nok pasienten informasjon slik at han eller hun får innsikt i sin helsetilstand og innholdet i 

helsehjelpen. 

Retten til brukermedvirkning gjelder kun for helse- og omsorgstjenestetilbud som er tilgjengelig og blir ansett som forsvarlig.

Viktig å tenke på

• Tekniske løsninger og hvordan kommunen håndterer varslinger bør også kommuniseres enkelt 

til bruker.

• Juridisk eller teknisk sjargong bør ikke brukes ved kommunikasjon om behandling av 

personopplysninger. 

• Brukere skal ikke måtte lete etter informasjon om behandling av personopplysninger.

• Jo mer inngripende eller uventet behandlinger av personopplysninger er, desto bedre og 

tydeligere må kommunen informere.

• Brukermedvirkning skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. 

Nyttige dokumenter

• Datatilsynet: Veiledning om informasjon og åpenhet 
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Informasjon og brukermedvirkning

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-apenhet/


HORTEN KOMMUNE

Horten kommune skal sikre brukermedvirkning gjennom:

• God informasjon til og kommunikasjon med brukeren

• God dialog med lyttende holdning

• Avklaring av forventninger gjennom tjenestebeskrivelser og i praksis

• Systematisk arbeid med brukerretting og brukerdialog

Horten kommune skal videreutvikle og styrke brukermedvirkningen:

• Årlig bruk av brukerundersøkelser, inkludert innbyggerundersøkelser

• Se på flere muligheter for brukerpanel og brukermøter

• Styrke individuell involvering i utformingen av tjenesten

• Vurdere økt bruk av friere brukervalg der dette kan være aktuelt.

• Videreutvikle kommunikasjonskanaler i møte med brukeren

Les mer om medvirkning og brukerretting i Horten kommune her.

Formål: 

• Kommunen legger til rette for deltakelse og 

innflytelse med klare rammer i kommunens plan-

og utviklingsarbeid. 

• Kommunen legger til rette for at brukermedvirkning 

anvendes som virkemiddel for å sikre økt kvalitet, 

forsvarlige og likeverdige tjenester til innbyggerne. 

• Brukermedvirkning og reell innflytelse skal sikres 

gjennom faste organer og systematisk samarbeid i 

hele organisasjonen. 

• Kommunen utvikler metoder og fornyer gjennom 

løpende dialog med innbyggere og brukere på 

individnivå, tjenestenivå og systemnivå

• Kommunen utvikler og forbedrer brukerrettete tiltak 

innenfor IKT, Internett og digitalisert 

saksbehandling. 

Medvirkningstrappen vil ulik grad av involvering bety 

ulik grad av innflytelse
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Eksempel på brukermedvirkning

https://www.horten.kommune.no/politikk/medvirkning/


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. Det kan inneholde 

generell brukerveiledning, kontaktinformasjon og viktig informasjon som berører brukers personvern (eks. varslinger fra teknologien). 

Informasjonspakken gjøres tilgengelig både for bruker og pårørende. 

• 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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Eksempel på brukermedvirkning i Hvaler kommune

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


Det skal alltid gjøres en vurdering av hvilke konsekvenser behandling av personopplysninger får for den registrerte. 

• Dersom det er sannsynlig at behandlingen av helse- og personopplysninger vil medføre høy risiko for personers rettigheter og friheter, har kommunen 

plikt til å gjennomføre en grundig personvernkonsekvensvurdering, også kalt DPIA. 

• Ikke all velferdsteknologi vil medføre høy risiko for den registrertes rettigheter og friheter – det må vurderes ut fra blant annet:

o Hvor omfattende er behandlingen av personopplysninger?

o Hvilke personopplysninger er det som behandles? (hvem opplysningene gjelder, sensitivitet osv.) 

o Hvem er det som tar del av opplysningene? (deling, utlevering, innsyn osv.) 

o Hvordan foregår behandlingen? (innsamling, sammenstilling, lagring osv.) 

Generelt er det vanskelig å si hvilke løsninger og aktiviteter som inneholder høy risiko for de registrerte, og hvem som har lavere risiko. Nedenfor følger noen 

typiske eksempler:
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Uansett utfall av vurderingen skal konklusjonen begrunnes og dokumenteres i sak-/arkivsystem i henhold til rutiner. 

Den skal være signert i linja av kommunal ansvarlig leder.

• Teknologi som ikke behandler helse- og personopplysninger.

• Forbrukerteknologi som brukeren selv tar i bruk.

• Teknologi som ikke kobles til nettverk. 

Teknologi med lavere risiko

• Systematisk overvåkning som innføring av digitalt tilsyn, GPS 

klokker og annen sporingsteknologi.

• Behandling av helseopplysninger i stor skala.

• Ny teknologi som ikke har blitt prøvd ut i kommunen tidligere.

• Velferdsteknologi til barn og andre sårbare grupper

Aktiviteter som kan medføre høy risiko

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)



Gjennomføring av DPIA

Veiledning for gjennomføring av vurdering av personkonsekvenser

Dersom det vurderes at behandlingen av helse- og personopplysninger vil medføre høy risiko for personers rettigheter og friheter, har kommunen plikt til å 

gjennomføre en grundig DPIA. Dette innebærer følgende steg:

1. Systematisk beskrivelse av behandlinger - Gjør en systematisk beskrivelse av de planlagte behandlingsaktivitetene og definer formålet med behandlingen.

2. Nødvendighet og proporsjonalitet - Gjør en vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige og står i et rimelig forhold til formålene.

3. Risikovurdering - Gjennomfør en vurdering av risikoene for de registrertes rettigheter og friheter.

4. Ledelsens validering av DPIA - Planlegg tiltak for å håndtere risikoene og for å påvise at forordningen overholdes.

Som behandlingsansvarlig er det kommunen sitt eget ansvar å sørge for at DPIA blir gjennomført. Å involvere leverandør i dette arbeidet kan likevel være svært 

nyttig. De kjenner løsningene best og kan bidra med god veiledning. Sørg for at dette inngår i avtalen ved nye anskaffelser.

Ferdig utarbeidet DPIA signeres i linja av ansvarlig kommunal leder og lagres i virksomhetens sak-/arkivsystem i henhold til rutiner.

VIKTIG Å TENKE PÅ

• Vurdering av personvernkonsekvenser er en gjentakende prosess.

• Selv om det er hensiktsmessig å kreve hjelp fra leverandør til førstegangs gjennomføring av DPIA (og ROS), 

er dette en prosess som kommunen selv må få eierskap til. 

• Det er viktig å sette sammen tverrfaglige team som til sammen har den nødvendige kompetansen, herunder 

folk fra tjenesten, IT og personvernombud.

o Husk at personvernombudet skal ha en veiledende rolle og ikke stå med ansvaret for gjennomføringen.

• Dersom man bruker samme systemer som andre kommuner er det nyttig å gjennomføre felles DPIA, typisk 

ved felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Sørg da for at det brukes en felles mal for DPIA.

• Det er svært viktig at kommunen forstår viktigheten av at DPIA blir gjennomført. Ikke bare fordi det er 

lovpålagt, men fordi manglende rutiner i verste fall kan få alvorlige konsekvenser.

• Hvis kommunen kommer fram til at det er ikke er behov for å gjennomføre en full DPIA, må dette 

dokumenteres og være saklig begrunnet.

NYTIGE VERTKØY

• Datatilsynet - Vurdering av 

personvernkonsekvenser (DPIA)

MALER

• Bærum kommune - Mal for gjennomføring 

av personkonsekvensutredning (DPIA)
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https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/
https://kins.no/verktoykasse/mal-for-gjennomforing-av-dpia/
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Normland kommune gjør flere vurderinger for å sikre at løsningen ivaretar krav til informasjonssikkerhet og personvern. De vurderer konsekvensene for 

personvernet til pasienten/ brukeren og om det er nødvendig og gjennomføre en DPIA etter personvernforordningen artikkel 35. Kommunen gjennomfører 

den overordnende vurderingen. De vurderer at:

• innføringen av medisindispenserne ikke er en ny prosess da hjemmetjenesten i mange år har jobbet med medisineringsstøtte. 

• løsningen ikke samler inn nye personopplysninger om pasientene enn det de allerede gjør

• personopplysningene som behandles ikke er så omfattende.

• teknologien ikke er ny siden dette er blitt brukt i mange andre kommuner 

• leverandør får tilgang til opplysningene som registreres i teknologien

• det behandles helseopplysninger i form av type medisiner som kan avsløre et helseforhold.

• det ikke blir inngripende kontakt mellom tjenesten og pasient/bruker. Dersom pasienten/ brukeren ikke tar medisin som planlagt vil dette følges opp av 

hjemmetjenesten som normalt. 

På bakgrunn av vurderingen inngås det en dekkende databehandleravtale med leverandør og det konkluderes med at det ikke er behov for å 

gjennomføre en DPIA etter artikkel 35 Personvernforordningen (GDPR).

Konklusjonen blir signert og dokumentert i kommunen sitt sak- og arkivsystem.

Normland kommune skal implementere ny elektronisk medisineringsstøtte. Medisindispenseren plasseres hjemme hos brukerne hvor et fjernpleiesystem 

gjør det mulig for ansatte å sjekke om pasienten/brukeren har tatt medisinene som de skal. Normland ønsker å forbedre pasientsikkerheten ved at 

pasienten/brukeren får rett medisin til rett tid og håper at medisinavvikene går ned. 
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Eksemplet er utarbeidet av Normen

Eksempel/case på vurdering av behov for DPIA



I arbeidet med personvernkonsekvensutredningen har Lindesnes tatt utgangspunkt i Datatilsynet sin gjentakende prosess bestående av 4 faser

Selv om det kan være en tidkrevende prosess ved førstegangs gjennomføring, har de erfart at det går mye raskere når man får mer erfaring og involverer de 

rette personene.

• Velferdsteknologikoordinator

• Personvernombud

• Databehandler

• Ansvarlig for informasjonssikkerhet

• Brukerrepresentant

• Uavhengige eksperter (fra IKT el.)

✓ Ting tar tid!

✓ Det er hensiktsmessig å gjennomføre ROS og DPIA samtidig.

✓ Prosessarbeid er vanskelig i starten.

✓ Viktig med en god sammensetning i arbeidsgruppen.

✓ Nyttig å ha med representant fra brukergruppen.

✓ Personvernombudet er en veldig god ressurs som burde involveres.

✓ Malene for DPIA er omfattende.

Involverte personer i prosessen Lindesnes sine erfaringer med prosessen

Fase 1: 

Beskrivelse av behandlingen

Kvalitetssjekker at det er fullstendig oversikt 

over behandlingen av personopplysninger, og 

den er komplett og tydelig. Beskrivelsen 

består av

• Art, omfang formål og sammenheng.

• Kilder og mottakere av opplysninger.

• Informasjonssikkerhet

• Ansvarsforhold

Lindesnes har som en del av arbeidet 

utarbeidet en skisse for behandling av 

personopplysninger, samt tatt stilling til viktige 

spørsmål:

• Eksempelvis om det skal merkes i 

gangene at områdene er overvåket 

med kamera?

Fase 2: 

Nødvendighet og proporsjonalitet

Fase 3: 

Risiko for de registrertes 

rettigheter og friheter

Fase 4: 

Ledelsen validering av DPIA

I den siste fasen ble funnene presentert og 

sammenstilt.

Det kan leses mer om arbeidet her.

• All informasjon ble kommunisert til og 

forankret hos rådmenn og ledergruppe.

• Det ble avholdt innføringskurs i 

personvern/GDPR for over 400 ansatte

Har tatt en gjennomgang av valgene for å 

vurdere om behandlingen er nødvendig og at 

den står i et rimelig forhold til formålene for å 

etterleve lovkrav.

• Personvernprinsipper

• Rettslig grunnlag

• Friheter og rettigheter

Det ble utarbeidet informasjonsbrev og 

avtaleskjema til brukerne om tilbudt tjeneste.

I denne fasen gjennomførte Lindesnes en 

vurdering av personvernkonsekvenser for den 

registrertes rettigheter og friheter. 

• Basert på identifiserte risikoer ble det 

etablert ulike tiltak: garantier for å 

minimere inngripen, spesifikke 

sikkerhetstiltak, generelle sikkerhetstiltak 

og organisatoriske tiltak.
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DPIA for digitalt tilsyn i Lindesnes kommune

https://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2019/04/DPIA-webinar-08.04.19.pdf


Eksempel på utarbeidelse av DPIA-mal 
VESTLANDSPROSJEKT

Bakgrunn

• Det gjøres DPIA-vurdering for alle velferdsteknologier som tas i bruk.

• Et ønske fra flere i prosjektet om å utarbeid en overordnet felles DPIA som videre kan tilpasses 

hver  enkelt kommune og sine lokale forhold.

• Utfordring: stor variasjon i kommunestørrelse, og de minste kommunene har enkelte 

ressursutfordringer 

• DPIA-gruppa bistår med utarbeidelse av DPIA-mal og oppfølging ved særskilte 

velferdsteknologier eller utfordringer

DPIA-gruppa

• Etter et prosjektgruppemøte ble det vedtatt å opprette en gruppe som skulle utarbeide DPIA-

maler for velferdsteknologi på veiene av prosjektet. 

• Gruppen har månedlige møter hvor formålet er å utarbeide mal for DPIA for ulike 

velferdsteknologi løsninger

• Bruker ofte videomøter (reiseavstand)

• Representanter i DPIA-gruppen: Personvernombud, Uavhengig ekspert IKT, Fagleder 

drift/tryggleik, Informasjonstryggleik , brukerrepresentant, prosjektgruppen  

Vestlandsprosjketet startet opp i 2017 og består av 

følgende 16 kommuner:

• Alver

• Austevoll

• Austrheim

• Bjørnafjorden

• Eidfjord

• Fedje

• Gulen

• Masfjorden

• Modalen

• Osterøy

• Kvam

• Kvinnherad

• Samnanger

• Ulvik

• Vaksdal

• Voss

Målet til prosjektet er å legge til rette for at kommunen 

skal ta i bruk velferdsteknologi på en måte som er til 

det beste for hver enkelt bruker. Les mer her.

«Vestlandsprosjektet –

saman om velferdsteknologi».
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https://vestlandsprosjektet.no/2020/02/17/utarbeiding-av-dpia-malar-for-vestlandsprosjekt-kommunane/


Avvikshåndtering

Hvordan håndtere avvik

Kommunen må håndtere avvik ved brudd på personopplysningssikkerheten. Det er viktig å ha rutiner for effektiv håndtering av avvik og raskt avklare om 

sikkerhetsbrudd fører til at sensitiv informasjon eksponeres. 

Ved avvik bør kommunen følge disse tre stegene:

1. Undersøk om personopplysninger er omfattet av sikkerhetsbruddet og om bruddet innebærer en risiko for enkeltpersoners rettigheter og/eller frihet.

2. Utarbeid rutiner for å raskt oppdage og effektivt håndtere brudd, og rutiner for å vurdere de registrerte avvikene. Er det et brudd på 

personopplysningssikkerheten? Hva er konsekvensen? Hvor stor er sannsynligheten for økt risiko?

3. Avgjør om det er nødvendig:

a. Ved høy risiko: informere de berørte, og

b. Ved middels eller høy risiko: melde til Datatilsynet.

For å unngå fremtidige avvik er det blant annet viktig at utstyr og plattformer vedlikeholdes, og at roller og ansvar tydeliggjøres. Eksempelvis bør det være tydelig 

definert hvem som følger opp leverandører, med tanke på avtaler, vedlikehold, oppgraderinger osv.

Viktig å tenke på

• Avvik skal rapporteres så raskt som mulig etter at avviket er oppdaget, senest etter 72 timer.

• Dersom avviket er det betydelig må det meldes til Datatilsynet via Altinn. Ved mer alvorlige 

hendelser kan Datatilsynet varsles på telefon for å bli raskt kjent med avviket.

• Håndtering av avvik er ofte et tiltak i ROS-beskrivelser.

• Det er tre type avvikskategorier som bør vurderes:

o Brudd på konfidensialitet – utilsiktet eller ulovlig utlevering av, eller tilgang til, 

personopplysninger 

o Brudd på integritet – utilsiktet eller ulovlig endring av personopplysninger

o Brudd på tilgjengelighet – utilsiktet eller ulovlig tap av tilgang til, eller tilintetgjøring av, 

personopplysninger 

Nyttige dokumenter

• Normen: Faktaark 08 - Avviksbehandling
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https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-08-avviksbehandling


Avvik som gjelder brudd på personopplysningssikkerhet skal meldes i kvalitetssystemet  til kommunen (Compilo) på lik 

linje med andre avvik

Eksempel på rutine for avvikshåndtering i Sola Kommune 
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• Brudd på personopplysningssikkerhet skal som hovedregel meldes til 

Datatilsynet. 

• Unntak er dersom avviket ikke medfører risiko for enkeltpersoners rettigheter 

eller friheter. 

• Fristen for å melde avviket til Datatilsynet er 72 timer etter at avviket er 

oppdaget. Avviket kan meldes trinnvis dersom man ikke har hele oversikten 

over hendelsen innen fristen. 

• Avgjørelse om avviket skal meldes til Datatilsynet og de berørte, kan tas i 

samråd med personvernombudet.

MELDING AV AVVIK TIL DATATILSYNET 

• Berørte av brudd på personopplysningssikkerheten skal varsles til de berørte 

når det er sannsynlig at bruddet vil medføre en høy risiko for personers 

rettigheter og friheter. Dersom det er uforholdsmessig vanskelig å varsle hver 

enkelt av de berørte, kan det underrettes kollektivt,  eksempelvis ved at avviket 

offentliggjøres.

• Varsling av de berørte er ikke nødvendig dersom:

o Personopplysningene er beskyttet slik at opplysningene er uleselige for 

uvedkommende, for eksempel ved kryptering.

o Det iverksettes tiltak som reduserer sannsynligheten for personopplysninger 

på avveie slik at risikoen ikke lenger er reell

VARSLING OM AVVIK TIL DE BERØRTE

• Virksomhetsleder er ansvarlig for å melde avvik til Datatilsynet.  

• Det kan også være naturlig å informere Datatilsynet om andre typer avvik. For 

eksempel "Brudd på informasjonssikkerhet ". Eksempelvis kan manglende 

tilgang på informasjon som kan få alvorlige konsekvenser, eller bevisste 

utleveringer av personopplysninger uten rettslig grunnlag være naturlig å melde.

ANSVAR

• Personvernombudet kan gi råd til leder i avvikshåndtering og være med å 

avgjøre om avvik skal meldes Datatilsynet og / eller de berørte. 

• Kommunen må ha dokumentasjon på alle avvik og hvilke tiltak som er iverksatt. 

Avviksbehandling kan bli etterspurt ved tilsyn fra Datatilsynet. Kommunen har 

derfor valgt å bruke Compilo og Websak i behandlingen.

PERSONVERNOMBUDETS ROLLE I AVVIKSHÅNDTERINGEN



Protokoll over behandlingsaktiviteter

Alle kommuner som behandler personopplysinger skal føre protokoll over behandlingsaktiviter som utføres

Dette er kommunens eget ansvar. Protokollen skal dekke alle typer behandlinger av helse- og personopplysninger som utføres, herunder innsamling, registrering, 

lagring og sletting av data (listen er ikke uttømmende). To typer protokoller skal utarbeides:

1. Protokoll for behandlingsansvarlig/dataansvarlig (kommunen). 

2. Protokoll for databehandlere (leverandør som behandler helse- og personopplysninger). 

I protokollene skal det dokumenteres bl.a. navn og kontaktinformasjon til internt ansvarlig, hvem som er personvernombud, overordnet behandlingsaktivitet, formål 

med behandling, kategorier av mottakere, og kategorier av personopplysninger. Protokollen skal kontinuerlig oppdateres. Kommunen må definere hvem som har 

dette ansvaret slik at man er sikre på at det blir gjort.

Normen har utarbeidet maler for begge disse protokollene. Se linker i høyre hjørne.

Viktig å tenke på

• Det er ingen formkrav til hvordan oversikten skal føres, men det kan være hensiktsmessig å 

følge en utarbeidet mal slik at man er sikker på at alle nødvendige opplysninger blir tatt med. 

• En mer utfyllende oversikt gjør det lettere å kunne besvare forespørsler fra enkeltpersoner som 

vil vite hva som er registrert om dem, hvor dere har fått opplysningen fra, og hvilket rettslig 

grunnlag dere behandler opplysningene ut i fra.

Nyttige verktøy

• Normen: Faktaark 13 – Protokoll over behandlinger av 

helse- og personopplysninger i virksomheten

• Datatilsynet: Mal for behandlingsansvarliges protokoll

• Datatilsynet: Mal for databehandlers protokoll

Eksempler

• Bergen kommune: Protokoll over behandling av 

personopplysninger (eldre, helse og frivillighet.
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https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-13-protokoll-over-behandlinger-av-helse-og-personopplysninger-i-virksomheten
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/dokumenter-pdfer-skjema-ol/regelverk/forordningen/artikkel-30_protokoll-behandlingsansvarlig.xlsx
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/dokumenter-pdfer-skjema-ol/regelverk/forordningen/artikkel-30_protokoll-databehandler.xlsx
https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/2771654


Protokoll over behandlingsaktiviteter – Bergen kommune
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:
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Personvernombud

Et personvernombud kan utgjøre en stor forskjell i anskaffelse, implementering og drift av velferdsteknologi 

• Personvernombudet skal gi råd om hvordan kommunen best mulig kan ivareta personverninteressene.  

o Alle offentlige virksomheter plikter til å ha et personvernombud. Dette kan være en internt ansatt eller en ekstern part som pekes ut av virksomhetens 

øverste ledelse. Personvernombudet rapporterer direkte til høyeste ledelsesnivå hos databehandler eller behandlingsansvarlig.

o Personvernombudet må ha faglige kvalifikasjoner, dybdekunnskap om personvernlovgivning og praksis på området, samt evne til å utføre pålagte 

oppgaver. 

o Det må legges til rette for at personvernombudet kan opptre uavhengig, og for eksempel ikke instruere ombudet i hvordan oppgaver skal utføres.

• Det er lovpålagt at kommunene registrerer personvernombudet i Altinn. Husk dette, Datatilsynet fører oversikt.

• Kommuner med samarbeid på IT og/eller velferdsteknologi bør vurdere å ha et felles personvernombud. Et felles ombud kan ha flere fordeler:

o Ved felles IT-systemer er det ingen grunn til å ha flere personvernombud som arbeider på ulike måter.

o Det gir mengdetrening og dybdekunnskap, noe som fører til mer effektive prosesser.

o Et felles personvernombud på tvers av kommuner gjør det enklere å benytte dette som en 100%-stilling. Det gjør at man alltid har noen tilgjengelig som 

kan bidra med veiledning og nødvendig kunnskap. Erfaringsmessig er dette veldig nyttig.

Eksempelvis har kommunene i DDV-samarbeidet i Agder et felles personvernombud. Det samme har Værnesregionen i Trøndelag.

Personvernombudets rolle består av ulike oppgaver 

Personvernombudet sin rolle er å:

• Gi råd til behandlingsansvarlig. Det er likevel den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at 

behandling av personopplysninger skjer i tråd med regelverket. 

• Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket.

• Gi råd om og signere vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Personvernombudet bør 

involveres så tidlig som mulig i denne prosessen.

• Bidra til å få oversikt over behandlingene i kommunen. 

• Prioritere innsats på behandlingene der personvernrisikoen er høyest. 

• Holde dialog med datatilsynet i forbindelse med saksbehandling og spørsmål

Nyttige dokumenter

• Normen: Faktaark 35 – Personvernombud

• Datatilsynet – Tips til nye personvernombud

• Datatilsynet – Spørsmål og svar om personvernombud
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https://www.altinn.no/skjemaoversikt/datatilsynet/registeringsskjema-for-personvernombud/
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-35-personvernombud
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/tips-til-personvernombud/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/sporsmal-svar/Personvernombud/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/tips-til-personvernombud/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/sporsmal-svar/Personvernombud/


Personvernombudets rolle i Det Digitale Vestre Agder

DDV-kommunene har et felles personvernombud i full stilling som 
er organisert som en egen stabsenhet i samarbeidet

• Personvernombudet skal ivareta de registrertes rettigheter og er en 
uavhengig personvernfaglig rådgiver for kommunene på tvers av 
alle tjenesteområder. 

• Personvernombudet har ikke faste oppgaver i forbindelse med 
velferdsteknologi, men blir kalt inn ved behov. Bidrar både 
kommunalt, regionalt og nasjonalt.

• Personvernombudet er involvert i fasilitering av risikovurderinger og 
DPIA, opplæring av ansatte og ledere, foredragsvirksomhet, 
anskaffelsesprosesser, kvalitetssikring av veiledningsmateriell, 
innspill i høringsprosesser, melding av avvik til Datatilsynet, utvikling 
av kvalitetssystem, etc.

o Eksempelvis har personvernombudet holdt foredrag for alle 
kommunene i Agder om gjennomføring av risikovurderinger.

Personvernombudene har flere faglige arenaer og møteplasser

• I tillegg til mer offisielle arenaer som Normkonferansen o.l. er det er 
opprettet et uformelt nasjonalt forum for kommunale 
personvernombud hvor både Normen, Datatilsynet og KiNS bidrar. 

• I Agder har man også et uformelt regionalt forum for kommunale 
personvernombud som møtes ca. fire ganger i året.
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DDV er et interkommunalt IKT-samarbeid som består av seks 

kommuner (Lindesnes, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, 

Hægebostad og Åseral) og dekker ca 50 000 innbyggere.



Rolle- og tilgangsstyring

Rolle- og tilgangsstyring er viktig for å styre hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger eller systemer

Det bør foreligge en oppdatert oversikt (autorisasjonsregister) over hvilke systemer som krever tilgangsstyring, og hvilken rolle(r) som har ansvaret for driften av 

hvert enkelt.

• Den eller de som har ansvaret for hvert enkelt system må vite hvordan nye tilganger legges til og hvordan de slettes.

• Ansvarlig skal gjennomføre jevnlige kontroller av tilgangslistene/autorisasjonsregisteret.

Alle kommuner skal sikre at tilgang til personopplysninger bare blir gitt i den grad det er nødvendig for arbeidet til vedkommende, og at det samsvarer med reglene 

for personvern og informasjonssikkerhet.

• Rollene bør defineres ut fra organisasjonsstrukturen og informasjonsbehovet ulike grupper ansatte vil ha i en behandlingssituasjon.

o Eksempelvis hvem som skal ha tilgang til hver bruker i administrasjonsgrensesnittet til de elektroniske medisindispenserne i kommunen.

• Ved implementering av ny tjenester skal tilgangsstyringen etableres. Eksempelvis ved implementering av medisindispensere må hele tilgangsstrukturen 

etableres i administrasjonsverktøyet.

• Ved drift av ny tjeneste skal tilgangsstyringen vedlikeholdes. Påse at det hele tiden er tildelt tilstrekkelige, men ikke overflødige tilganger.

Viktig å tenke på 

• Tilgang til personopplysninger skal kontinuerlig administreres. Herunder tildeling, kontrollering 

og fjerning av tilganger.

• Det kan skape utfordringer når ansatte slutter eller endre roller. Da er det viktig med gode 

rutiner for endring av tilganger.

• Å gi tilganger og opplysninger til så få som mulig er ofte det smarteste. Kun superbrukere, IT 

og de som jobber direkte med velferdsteknologien i den daglige driften.

o Det er samtidig viktig med en god avveining slik at det ikke blir sårbarhet i løsningene.

• Ved anskaffelse av nye løsninger kan det lønne seg å kreve løsninger/systemer med to-faktor-

autentisering. 

Nyttige dokumenter

• Normen: Faktaark 14 – Tilgangsstyring

• Helhetlig tjenestemodell – Drifte rolle- og tilgangsstyring 

(se slide 70–73).

Eksempler

• Bodø kommune – Prosedyre for tilgangsstyring (se neste 

side).

• Kristiansand kommune (se helhetlig tjenestemodell).

• Øvre Eiker kommune (se helhetlig tjenestemodell).
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https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-14-tilgangsstyring
https://www.ks.no/globalassets/Helhetlig-tjenestemodell-for-velferdsteknologi-.pdf?epsremainingpath=Presentasjon+av+helhetlig+tjenestemodell


Drift av rolle- og tilgangsstyring

1. Tjenesten ved leder bestiller tilgang til nyansatt via eget skjema.

2. Servicedesken mottar skjema med informasjon om hvilken sone/gruppe hen trenger 

tilgang til, registrer nyansatte i fjernpleiesystemet, og varsler bestiller om utført 

registrering. 

3. Servicedesk har ansvaret for å kontrollere tilgangsstyringer to ganger årlig, ved å hente 

ut liste over tilganger fra hver virksomhet. 

4. Listen oversendes virksomhetsleder som gjennomgår tilganger og melder tilbake til 

Servicedesken om hvilke ansatte som skal avsluttes.

5. Ved avslutning av ansatt, varsler tjenesten Servicedesken på kryptert mail tilganger 

som skal avsluttes.

Bodø kommune – Prosedyre for tilgangsstyring
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ANSKAFFELSE
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Innebygd personvernII

KravspesifikasjonIII

AkseptansetestIV

DatabehandleravtaleV

Risikovurdering ved anskaffelse I



Innledning

Anskaffelser av velferdsteknologi er en krevende og ofte komplisert prosess. Det er 

viktig å etablere klare mål for anskaffelsen, og deretter definere kritiske 

suksesskriterier. I tillegg er det ulike lover og regler som skal følges og ulike hensyn 

som må tas. Alle uønskede hendelser som kan oppstå må identifiseres og 

personvernet må ivaretas.

Dette avsnittet består av fire deler. Først beskrives risikovurderingen som må gjøres i 

forbindelse med anskaffelser. Målet er å identifisere alle uønskede hendelser som 

kan oppstå i forbindelse med anskaffelser, vurdere konsekvensene av disse og sette 

inn nødvendige tiltak.

Videre kommer tips til utformingen av kravspesifikasjonen, og hvordan denne brukes 

som et virkemiddel for å sikre at leverandør oppfyller alle nødvendige krav, lover og 

regler. Kommunen står selv ansvarlig for at lovverk ivaretas.

I tillegg blir det også beskrevet når kommunen er pliktig å signere en 

databehandleravtale og hva denne skal inneholde. Denne skal sikre at alle 

personopplysninger blir håndtert i henhold til regelverket. Målet med denne 

veiledningen er en forståelse av når en slik avtale må inngås og hva innholdet i den 

skal være-

Avslutningsvis beskrives innebygd personvern. Dette er et sentralt krav i 

personopplysningsloven, og handler om at personvern skal hensyntas i alle faser når 

nye systemer eller løsninger utvikles.

Benytt sjekklisten på siste side for å huske alt ved gjennomføring av anskaffelse.

Anskaffelse
«Det er overraskende hvor lite 

forberedt enkelte kommuner er når 

de går inn i en anskaffelsesprosess. 

Det virker som det er lite utarbeidede 

beredskapsplaner og rutiner for 

avvikshåndtering»
Leverandør av velferdsteknologiske 

løsninger.
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Risikovurdering ved anskaffelse

Viktig å tenke på 

• Målet med risikovurderingen er å få svar på hvilke tiltak som må iverksettes i forbindelse med 

anskaffelsen og om tilbudt løsning er innenfor det som kommunen definerer som akseptabel 

risiko.

• Risikovurderingen skal gi svar på om identifisert risiko kan bli tilstrekkelig redusert ved hjelp av 

iverksatte tiltak.

• Risikovurderingen bør gjøres kontinuerlig. Det kan skje endringer underveis i 

anskaffelsesprosessen.

• Det er viktig med en grundig risikoanalyse for å unngå unødvendige kostnader.

Nyttige dokumenter

• DFØ - Anskaffelsesprosessen steg for steg –

Identifisere risiko

• DFØ – Anskaffelsesprosessen steg for steg – Vurdere og 

prioritere risiko

• DFØ – Veileder for risikostyring ved innovative 

anskaffelser
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Risikovurdering er sentralt i forbindelse med anskaffelse av ny teknologi, systemer eller tjenester

• Risikoen ved anskaffelsen identifiseres etter at målet er definert og kritiske suksessfaktorer (KSF) er etablert.

o En risiko vil defineres som noe som hindrer at man når målet, det vil si at suksessfaktorene ikke oppnås.

o Eksempel på en risiko kan være at teknologien som anskaffes ikke gir bruker tilstrekkelig trygghet.

• Hensikten er å avdekke hvilke hendelser som hindrer at målene med anskaffelsen blir oppnådd.

• Risikovurdering må gjøres på områder hvor leverandør skal komme med løsninger. Den legger grunnlaget for hvilke krav som stilles i kravspesifikasjonen.

• Det kan brukes ulike metoder for å kartlegge risiko:

o Samtaler med personer eller andre kommuner som har erfaringer med liknende anskaffelser.

o Workshops med deltakelse fra de som gjennomfører anskaffelsen og de som jobber med risikovurderinger.

o Etterspørre skriftlige innspill fra ansatte i kommunen eller andre involverte aktører.

• Når risikovurderingen er gjennomført, må det iverksettes tiltak for å minimere sannsynlighet og konsekvens. At de riktige tiltakene blir iverksatt avhenger av en 

god årsaksanalyse som sier noe om hvorfor dette er en risiko.

https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/forberede-konkurransen/risikostyring/identifisere-risiko
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/forberede-konkurransen/risikostyring/vurdere-og-prioritere
https://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser/files/laer_a_styre_risiko_ved_innovative_anskaffelser_140114.pdf


Innebygd personvern

VIKTIG Å TENKE PÅ 

• Kommunen skal sikre innebygd personvern, for eksempel, ved å stille krav til leverandøren om 

innebygd personvern i kravspesifikasjonen. 

• Det stilles ulike krav basert på omfanget av tjenesten som blir kjøpt inn.

NYTTIGE DOKUMENTER

• Datatilsynet: Prinsipper for innebygd personvern

Viktig å tenke på 

• Behandlingsansvarlig (kommunen) skal sikre innebygd personvern, for eksempel, ved å stille 

krav til leverandøren om innebygd personvern i kravspesifikasjonen. 

• Det stilles ulike krav basert på omfanget av tjenesten som blir kjøpt inn.

• Datatilsynet viser til 7 steg for håndtering av innebygd personvern (se link til høyre):

1. Vær i forkant, forebygg fremfor å reparere.

2. Gjør personvern til en standardinnstilling.

3. Bygg personvernet inn i designet.

4. Skap full funksjonalitet.

5. Ivareta informasjonssikkerheten fra start til slutt.

6. Vis åpenhet.

7. Respekter brukerens personvern.

I hvilken grad kommunen sørger for dette selv, eller stiller krav om det til leverandør, vil avhenge 

av om kommunen skal bruke leverandør som databehandler.

Nyttige linker

• Datatilsynet - Prinsipper for innebygd personvern

• Datatilsynet – Behandlingsansvarlig og databehandler

Eksempler

• Sola kommune anskaffelse – Krav til innebygd 

personvern

• Nasjonal anskaffelse av medisindispensere – Krav til 

innebygd personvern
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Innebygd personvern er et sentralt krav i personopplysningsloven

• Det betyr at det skal tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning.  Målet er at de alle registrerte sine rettigheter skal bli ivaretatt, 

og at sensitive personopplysninger om brukere, pårørende og ansatte ikke kommer på avveie.

• Ved anskaffelse må det derfor sørges for at dette er bygget inn i løsningen fra starten av, og ikke er noe som legges til etter hvert.

• Kommunen, som er behandlingsansvarlig, er pliktig å gjennomføre organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre at det er standard at kun nødvendige 

opplysninger for hvert formål blir behandlet.

• Som ansvarlig er det derfor viktig at kommunen ved innkjøp av ny teknologi og programvare stiller de riktige kravene til leverandør. For at dette skal kunne 

gjøres best mulig, må kommunen finne ut av 1) hva slags informasjon som skal bli behandlet, og 2) hvilke krav dette stiller til informasjonssikkerhet.

• Bruk kravspesifikasjonen for å sikre at leverandøren ivaretar kravet om innebygd personvern i hele kontraktsperioden.

o Her kan det vises til lovverk og nasjonale retningslinjer. Se eksempler på side 39.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/innebygd-personvern/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/innebygd-personvern/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/behandlingsansvarlig-og-databehandler/


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



Kravspesifikasjon
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Innholdet i kravspesifikasjonen påvirkes av den risikovurderingen som allerede er gjort

• Kravspesifikasjonen skal sørge for at leverandøren oppfyller kvalitets- og sikkerhetskrav, i tillegg til at de funksjonelle behovene blir ivaretatt.

• Sikkerhetskravene omfatter regelverkskrav og krav til teknisk sikkerhet, samt tilgangsstyring og håndtering av data. 

Herunder sentrale regulatoriske krav (lovverk) og nasjonale standarder (Normen og Datatilsynet).

• Siden leverandørene ikke har et selvstendig ansvar for at teknologien ivaretar lovkrav, må kommunen selv sørge for at dette kommer tydelig frem i 

kravspesifikasjonen. 

o Alt som forventes levert av leverandøren må inn i kravspesifikasjonen slik at det omfattes av avtalen. Eksempelvis hjelp til DPIA og ROS.

• Selv om det er nyttig å bruke tidligere anskaffelsesdokumenter til inspirasjon er det viktig at man skaffer seg en forståelse av hva som faktisk etterspørres i 

kravspesifikasjonen. Dette er avgjørende for at det leveres produkter og løsninger som tilfredsstiller behovene i kommunen.

Krav som bør/må stilles:

• Når leverandøren skal behandle opplysninger på vegne av kommunen skal det stilles krav til 

dokumentasjon av kompetanse og at personopplysningene blir tilstrekkelig sikret.

• Det anbefales å stille krav til databehandlerens dybdekunnskap, pålitelighet og ressurser.

• Det bør stilles krav til at databehandler kan vise at de har gode nok tekniske og organisatoriske 

tiltak som sikrer at loven følges i praksis.

• Det må alltid stilles krav til innebygd personvern og at reglene i GDPR følges (se egen side om 

innebygd personvern).

Tips til gjennomføring

• Inngå dialog med leverandørene før kravspesifikasjonen sendes ut. Dette gjør arbeidet med å 

spesifisere krav og tiltak tilknyttet informasjonssikkerhet enklere.

• Vurder om det skal kreves to-faktor autentisering i løsningene som leveres.

• Still krav til leverandør om at kommunen skal ha bistand til utarbeidelse av både DPIA og 

ROS. Leverandøren har ingen forpliktelse til dette dersom det ikke inngår i avtalen.

Nyttige dokumenter

• Digitaliseringsdirektoratet: Internkontroll i praksis –

Informasjonssikkerhet

• Kvikk-Guide til behandling av helse- og 

personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi

• Anskaffelser.no – Utarbeide kravspesifikasjoner

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/informasjonssikkerhet/veiledere/internkontroll-i-praksis-informasjonssikkerhet
https://www.ks.no/contentassets/81bd5fa24d3c41789a7603e3cdcefeac/2019KvikkguidePersonvern.pdf
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/spesifikasjoner-krav-kriterier-og-kontraktsvilkar/kravspesifikasjoner


Eksempler på kravspesifikasjoner

Nasjonal anskaffelse av medisindispensere Anskaffelse av velferdsteknologi, Sola

Utklipp av kravspesifikasjon fra nasjonal anskaffelse av medisindispensere.
Utklipp av kravspesifikasjon fra anskaffelse av velferdsteknologi i Sola.
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Akseptansetest
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Akseptansetest i forbindelse med personvern og informasjonssikkerhet

• Under risikovurderingen har dere ha kartlagt potensielle uønskede hendelser og hvilke tiltak som er nødvendig for å unngå disse. I kravspesifikasjoner er det 

angitt som angir hvilke tekniske og funksjonelle krav som er stilt til leverandørens løsning for å forhindre uønskede hendelser. Under akseptansetesten skal 

leverandørens løsning vurderes opp mot hva som anses som akseptabel risiko, og om den i tilstrekkelig grad oppfyller krav til sikkerhet.

• Akseptansetesten skal sikre at løsningen (utstyr og programvare) tilfredsstiller de funksjonelle og tekniske krav som dere har stilt. Tenk spesielt på hvordan krav 

til beskyttelse av helse- og personopplysninger blir oppfylt. 

• Det er dere som oppdragsgiver som er ansvarlig for å undersøke om dere har fått det dere skal og at leveransen holder avtalt kvalitet. 

• Hvis det oppdages feil ved eller at leveransen ikke tilfredsstiller kravene, skal dette rapporteres og dokumenteres til leverandøren.  

Krav som bør/må stilles:

• Kommunen skal sammen med systemeier fastsette akseptansekriterier som skal gjelde for 

leveransen. Vurder blant annet hvor kritisk det er med tilgang til data (såkalt oppetid) og 

beskyttelse mot uautorisert tilgang. 

• Vurder løsningen opp mot de krav dere har til innebygd personvern, eksempelvis 

tilgangsstyring, anonymisering og mulighet til sletting av opplysninger.

Tips til gjennomføring

• Sørg for å ha kontroll på alt av dokumenter og systemer blir oppdatert kontinuerlig. 

• Planlegg akseptansetesten nøye og sette opp kriterier som må være oppfylt i testen.

• Sett sammen ett bredt og tverrfaglig test-team og lag brukerscenarier for testingen.

• Lag grundig rutine for dokumentasjon av feilrapportering eller mangler under testen.

• Sørg for at punktene i kravspesifikasjonen om funksjonelle og tekniske krav blir oppfylt. 

Inkluder derfor disse i akseptansekriteriene dere stiller til leverandør.

Nyttige dokumenter

• Statens standardavtaler

• Anskaffelser.no

• Kvikk-guide til anskaffelser av velferdsteknologi

• Normen - Faktaark 37 - Sikkerhetskrav og 

sikkerhetsdokumentasjon

https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/statens-standardavtaler-ssa
https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/it/systemanskaffelser/folge-opp-leveransene/test-og-godkjenning-av-leveransene
https://www.ks.no/link/cb8198fe20b34cf09b485a5f3f091448.aspx
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-37-sikkerhetskrav-og-sikkerhetsdokumentasjon-i-ikt-prosjekter/_/attachment/download/de2b465b-4163-4c3c-ac67-729f03d65ddf:f6f67bf09b37b7cb18594d15c8920cc18d78f230/Faktaark%2037%20-%20Sikkerhetskrav%20og%20sikkerhetsdokumentasjon%20i%20IKT-prosjekter.pdf


Databehandleravtale
«Alle virksomheter som benytter 

seg av underleverandører til 

behandling av personopplysninger 

er pliktige å ha en 

databehandleravtale»
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Formålet med og innholdet i en databehandleravtale

• Databehandleravtalen har som mål å sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og skal sette en ramme for hvordan 

databehandleren (leverandøren) kan behandle opplysningene. Kommunen bestemmer hvilke informasjon som skal deles og hva leverandøren kan få tilgang til.

• Kommunen må inngå en databehandleravtale dersom de skal gå til anskaffelse av velferdsteknologi som setter ut hele eller deler av behandlingen av person-

/helseopplysninger til leverandøren. Selv om flere kommuner går sammen om en felles anskaffelse, må det undertegnes en databehandleravtale per kommune.

o Hvis leverandøren bare får tilgang til opplysninger, men ikke skal behandle dem, vil det være tilstrekkelig med taushetserklæring. 

o Utgangspunktet er at det skrives en databehandleravtale. Det skal komme tydelig frem hvorfor dette eventuelt ikke skal undertegnes.

o Eksempel: Anskaffelse av velferdsteknologi hvor det brukes skytjenester til lagring av personopplysninger. I dag er dette det mest vanlige (ikke lokal 

lagring).

• Databehandleravtalen utarbeides i samarbeid med leverandør som et bilag til den generelle avtalen. Leverandør tilbyr ofte en egen mal.

Hva databehandleravtalen bør inneholde:

1. Selve behandlingen – hva databehandleren skal gjøre, formålet med behandlingen, løpetid for 

avtalen, type personopplysninger som er registrert osv.

2. Kommunens plikter og rettigheter – alle plikter og rettigheter trenger ikke gjengis, men det er 

viktig med en nøye beskrivelse dersom det er plikter og rettigheter som ikke fremkommer 

direkte av loven.

3. Databehandlerens (leverandørens) forpliktelser – definerer hvilke personopplysninger 

leverandøren kan behandle.

• Det er viktig at beskrivelsene er tydelig slik at kommunen definerer klare rammer for hva 

leverandøren kan behandle av personopplysninger og ikke.

• Viktig å påse at avtalen blir tilstrekkelig utformet ved avtaler med flere leverandører og 

underleverandører. Hvilke opplysninger skal håndteres av hvilke aktører?

• Det vil være hensiktsmessig å inkludere et vedlegg med alle detaljerte krav til 

informasjonssikkerhet.

Nyttige dokumenter

• Normen – Veileder i informasjonssikkerhet 

ved bruk av velferdsteknologi

• Normen - Faktaark 10 - Bruk av databehandler

• Datatilsynet - Hvordan lage en databehandleravtale

Mal for databehandleravtale

• Normen - Mal for databehandleravtale tilpasset 

velferdsteknologi (s.21-23)

• Bærum kommune - Mal for databehandleravtale

https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-informasjonssikkerhet-ved-bruk-av-velferdsteknologi/_/attachment/download/9784bbb1-b40a-41de-8a6d-7ad04cf175f8:f63f16e5395e04e27bd1e5ecd8861b741e36293f/Veileder%20i%20informasjonssikkerhet%20ved%20bruk%20av%20velferdsteknologi.pdf
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-10-bruk-av-databehandler
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/databehandleravtale/
https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-informasjonssikkerhet-ved-bruk-av-velferdsteknologi/_/attachment/download/9784bbb1-b40a-41de-8a6d-7ad04cf175f8:f63f16e5395e04e27bd1e5ecd8861b741e36293f/Veileder%20i%20informasjonssikkerhet%20ved%20bruk%20av%20velferdsteknologi.pdf
https://kins.no/verktoykasse/maler-for-databehandleravtaler/


Databehandleravtale i Værnesregionen

Værnesregionen har på vegne av flere kommuner i eget fylke gjennomført 

en innovativ anskaffelse av velferdsteknologi

Innkjøpsavtalen omfatter ulike typer velferdsteknologiløsninger på tvers av 

mange kommuner. I utgangspunktet vil dette generert en databehandleravtale

per teknologi per kommune. Værnesregionen og leverandør har løst dette på 

følgende måte:

• Det er skrevet én likelydende databehandleravtale med hver kommune.

• Hver databehandleravtale er felles på tvers av alle velferdsteknologiene.

• Det er brukt leverandør sin mal for å sikre at alle avtalene er likt utformet. 

Dette gjør det enklere å vedlikeholde og oppdatere avtalene ved endring i 

teknologi og/eller nye løsninger. 

Det er viktig å involvere kompetente personer slik at innholdet i avtalen kan 

verifiseres

• Kommunene har involvert personvernombud og personer fra innkjøp til den 

juridiske delen av arbeidet. 

• Personvernombudet har kun hatt en veiledende rolle og ikke hatt ansvaret for 

gjennomføringen. Leverandøren har utarbeidet avtalen, og kommunene har 

kommet med innspill. 

• Fagpersoner har bidratt med informasjon knyttet til informasjonsflyt og hvor 

personopplysninger lagres. 

«Når kommuner går sammen 

om en felles anskaffelse, 

anbefaler vi at det brukes en 

felles mal for 

databehandleravtale. Dette gjør 

det enklere for både 

kommunene og oss som 

leverandør»
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Sjekkliste for anskaffelse

Nr. Hva Sjekk

1. Gjennomfør forberedende dialog med leverandør

2.
Framskaff underlag ifm. krav til personvern og 

informasjonssikkerhet

3.
Ved kjøp av utstyr eller tjeneste bør kommunen utarbeide 

kravspesifikasjon med utgangspunkt i Normens krav

4. 
Still krav til innebygd personvern i produkter og løsninger som 

anskaffes

5. Gjennomfør vurdering og risikovurdering av valgt tilbud

6.
Etabler databehandleravtale dersom leverandør skal behandle 

helse- og personopplysninger på vegne av kommunen

7. Fastsett formål med behandlingen og behandlingsgrunnlag 

Sjekkliste ved gjennomføring av anskaffelser. 

Kilde: Normen - Veileder informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av velferdsteknologi

Benytt sjekklisten nedenfor for å sikre at oppgaver knyttet til risikovurderinger og personvern blir ivaretatt i forbindelse med anskaffelser.

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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https://ehelse.no/normen/oversikt-over-normens-krav-og-mapping-mellom-iso-og-normen
https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-informasjonssikkerhet-ved-bruk-av-velferdsteknologi

