
Retningslinjer for personvern og informasjonssikkerhet

Dette er enkle retningslinjer for de viktigste områdene foreningens medlemmer må tenke på i 
forbindelse med GDPR. Alle medlemmer har selv ansvaret for å sørge for at de overholder gjeldende 
regler for personvern og informasjonssikkerhet, og vi anbefaler at alle setter seg inn i de nye 
oppdateringene. Hvis du har god oversikt over, og følger forutgående regler så er du allerede et godt 
stykke på vei. Les igjennom norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og 
omsorgssektoren som er oppdatert i forhold til GDPR og inneholder utdypende informasjon om 
punktene nedenfor: https://ehelse.no/Documents/Normen/Publisering/Normen%205.3%
20Master%20endelig%20versjon.pdf

På ehelse.no finner du enkle oppsummeringer av veiledere for næringsdrivende helsearbeidere samt 
redigerbare maler for risikovurdering, innhenting av samtykke og lignende: 
https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-
informasjonssikkerhet/normen/veileder-for-psykologer-fysioterapeuter-manuellterapeuter-og-
kiropraktorer

Det er ikke krav til skylagring i forbindelse med EPJ,  men foreningen anbefaler dette fordi man 
enkelt ivaretar en del av kravene i GDPR  ved hjelp av skylagring. 

Det er ikke noe krav om skriftlig samtykke til helsehjelp. Muntlig samtykke kan gis enten uttrykkelig 
eller stilltiende jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven. I praksis skjer dette oftest ved konkludent 
adferd. Dersom personopplysninger skal behandles på annen måte enn det  om tilsies i forbindelse 
med helsehjelpen (eks. nyhetsbrev, reklame, tilbud etc.) skal skriftlig samtykke innhentes for dette.

Definisjoner: 
Personopplysninger: enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den 
registrerte») 
Den registrerte (identifiserbar fysisk person): en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, 
særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, 
lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for 
nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale 
identitet.
Behandling: enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten 
automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning 
eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre 
former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller 
tilintetgjøring
Databehandlingsansvarlig (DBA): den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, byrå eller 
ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen og 
hvilke virkemidler som skal benyttes
Databehandler (DB): den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, byrå eller ethvert 
annet organ som behandler personopplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig 

I de fleste medlemmenes tilfelle så er de selv databehandleransvarlig, leverandør av elektronisk 
journalprogram er databehandler og "den registrerte" er pasientene.

Oversikt over personopplysninger1.
DBA må ha oversikt over, og skrive ned hvilke personopplysninger som samles inn•
DBA må ha oversikt over hva som er formålet med innhenting/behandling av 
personvernsopplysningene

•

GDPR
mandag 25. juni 2018 16:35

   Side 1 for Ny inndeling 1    

https://ehelse.no/Documents/Normen/Publisering/Normen%205.3%20Master%20endelig%20versjon.pdf
https://ehelse.no/Documents/Normen/Publisering/Normen%205.3%20Master%20endelig%20versjon.pdf
https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/normen/veileder-for-psykologer-fysioterapeuter-manuellterapeuter-og-kiropraktorer
https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/normen/veileder-for-psykologer-fysioterapeuter-manuellterapeuter-og-kiropraktorer
https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/normen/veileder-for-psykologer-fysioterapeuter-manuellterapeuter-og-kiropraktorer


personvernsopplysningene

Databehandler2.
Har du en databehandler som arbeider med systemene som behandler personopplysnnger? 
Eks. EPJ leverandør

•

Sørg for at DB har innebygd personvern, og følger de nye retningslinjene til GDPR•
Skriv databehandleravtale•

Sikringstiltak/Internkontroll3.
Er personvernopplysningene dine tilstrekkelig beskyttet?•
Sørg for god tilgangskontroll•
Gjør en risikovurdering•
Sørg for å ha protokoller på hva du skal gjøre hvis data kommer på avveie, den registrerte og 
datatilsynet skal varsles.

•

Lag rutiner for når opplysninger skal slettes og hvordan.•
Etablere prosedyrer for innhenting av samtykke og oppfyllelse av ev. reservasjon mot visse 
former for behandling av helse- og personopplysninger 

•

Forsterkede rettighetskrav 5.
Den registrerte har rett til å få informasjon om hvordan deres opplysninger blir behandlet, 
hvilke konsekvenser behandlingen kan ha, hvilke rettigheter han eller hun har og hvordan 
disse rettighetene kan tas i bruk. Det er et krav at all informasjon må være lett forståelig og 
tilgjengelig for den registrerte.

•

Dersom det behandles personopplysninger om den registrerte, skal den registrerte få innsyn i 
egne personopplysninger. Denne rettigheten er hjemlet både i GDPR, pasientjournalloven og 
helseregisterloven

•

Den registrerte har rett til å få opplysninger om seg selv rettet eller slettet. Retting og sletting 
av personopplysninger etter GDPR må skje uten ugrunnet opphold. Retting av 
personopplysninger i pasientjournal følger bestemmelser om retting etter 
pasientjournalloven. 

•

Den registrerte har i visse tilfeller rett til å protestere på behandling av egne opplysninger, som 
for eksempel i forbindelse med direkte markedsføring. I tilfeller der den registrerte har rett til 
innsigelse, plikter den behandlingsansvarlige å avslutte behandlingen av personopplysningene.

•

Den registrerte har rett til å motsette seg automatiserte avgjørelser som har rettsvirkning 
eller i betydelig grad påvirker den registrerte. Automatiserte avgjørelser som bygger på 
helseopplysninger krever et eksplisitt og gyldig samtykke.

•

Dersom du behandler helseopplysninger ved bruk av automatiserte avgjørelser og profilering, 
sørge for at du har gyldig samtykke.
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