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Tema

1. Nye lover – nye krav?

2. Definisjoner – Hva er informasjonssikkerhet?

– Og hva er personvern?

3. Kort om risikovurdering og personvernkonsekvensvurdering (DPIA) 

4. Litt om Biobanker
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Ny Personopplysningslov
- om behandling av personopplysninger

Helseregisterloven, 
Pasientjournalloven
- om behandling av helserelaterte 

personopplysninger

+ Annen helselovgivning 
(oppdatert etter den nye 
personvernforordningen)

+ Forskrifter til lovene

+ «Normen» – Bransjenorm for 
informasjonssikkerhet og personvern i 
helse- og omsorgstjenesten

Krav til informasjonssikkerhet og personvern: 

Lovgrunnlaget (fra 20. juli 2018)

GDPR - EU’s personvernforordning 
(EU 2016/679) 
- «om vern av fysiske personer i forbindelse 

med behandling av personopplysninger og 
om fri utveksling av slike opplysninger»

Definisjon: Personopplysninger
(GDPR artikkel 4)

Personopplysninger: Opplysninger og vurderinger som kan 
knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person 
(GDPR artikkel 4)

Særlige kategorier av personopplysninger (GDPR artikkel 9, 10)

• Rasemessig/etnisk opprinnelse

• Politisk oppfatning, religiøs eller filosofisk overbevisning

• Fagforeningsmedlemskap

• Genetiske og biometriske opplysninger

• Helseopplysninger 

• Seksuelle forhold eller legning

• Straffedommer og lovovertredelser
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Definisjon: Personopplysninger (forts.)

Direkte identifiserbare opplysninger: 
• Personentydige kjennetegn som navn, fødselsnummer o.l. følger opplysningene

Indirekte identifiserbare opplysninger: 
• Opplysninger hvor navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er 

fjernet, men hvor opplysningene likevel kan knyttes til en enkeltperson

• Avidentifiserte/pseudonyme opplysninger, der identitet kan tilbakeføres ved 
sammenstilling med de personentydige kjennetegn som tidligere ble fjernet

Anonyme opplysninger: 
• Navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet for godt, slik 

at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson

• Anonyme opplysninger er ikke personopplysninger og omfattes ikke av 
personopplysningsloven

Definisjon: Helseopplysninger
(GDPR artikkel 4, Helseregisterloven § 2)

Helseopplysninger:

• Personopplysninger om en fysisk persons fysiske eller psykiske 
helse, også om ytelse av helsetjenester som gir informasjon 
om vedkommendes helsetilstand
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Informasjonssikkerhet

Konfidensialitet
• Sikre at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen (ikke kan 

høre/se/lese informasjonen) – jf. taushetsplikt

Integritet
• Sikre at uvedkommende ikke kan endre informasjonen

• Sikre at systemfeil ikke medfører uautoriserte endringer i informasjon 

• Sikre at informasjonen framstilles riktig; ikke er misvisende 

Tilgjengelighet
• Sikre at informasjonen er tilgjengelig for de som skal ha tilgang til den 

når den trengs

Krav om informasjonssikkerhet 

GDPR artikkel 32

Helseregisterloven § 21 og Pasientjournalloven § 22

Virksomheten skal gjennom tekniske og organisatoriske tiltak sørge for et 
sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen

Den dataansvarlige og databehandleren skal blant annet sørge for tilgangsstyring, 
logging og etterfølgende kontroll.

GDPR artikkel 32 sier at dette kan innebære:

a) pseudonymisering og kryptering av personopplysninger

b) å sikre vedvarende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet 

c) å kunne gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett 
tid dersom det oppstår en hendelse

d) regelmessig testing, analysering og vurdering av hvor effektive sikkerhetstiltakene 
er
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Derfor: Risikovurdering (mhp. Informasjonssikkerhet)

Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS

• Ved enhver endring – teknologisk eller organisatorisk – som 
kan påvirke informasjonssikkerheten

For å
• kunne gjøre en begrunnet vurdering av behovet for 

sikkerhetstiltak 

• ha et bevisst forhold til det risikonivået man fortsatt har

5 hovedfaser:

1. Legge rammene for risikoanalysen, 
identifisere det som skal analyseres –
system, tjeneste, omgivelser, 
rammebetingelser, hvem skal delta, 
definere akseptabelt risikonivå

2. Trusselidentifisering, kartlegging av 
mulige trusler og uønskede hendelser

3. Analysere konsekvens og sannsynlighet 
og anslå risikonivå

4. Vurdere risikonivået (sammenligne 
avdekket risikonivå med akseptabelt 
risikonivå)

5. Foreslå tiltak som reduserer risikonivået

Prosess for risikostyring (ISO 27005, ISO 31000)
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Risikonivå

Risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens:

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Hjelpemiddel for å anslå risikonivå: 

Risikomatrise

Å akseptere en RISIKO

er ikke det samme som

å akseptere en uønsket hendelse

Husk:
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Håndtering av risiko

1. Unngå risiko (Risk avoidance)
Ikke utføre den risikable handlingen (f.eks. ikke utvikle systemet, 
ikke ta i bruk løsningen, ikke gjøre endringen) 

2. Redusere risiko (Risk reduction)
Iverksette tiltak for å redusere sannsynlighet og/eller 
konsekvens

3. Overføre eller dele risiko (Risk transfer) 
For eksempel overføre risiko til et forsikringsselskap

4. Beholde risiko (Risk retention)
Leve med den risikoen som er der

Datatilsynet: 

«Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over 

egne personopplysninger.»

Personvern
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Personvern

Prinsipper for all behandling av personopplysninger 

(Personvernprinsippene i GDPR, artikkel 5): 

• Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig

• Formålsbegrensning – spesifikke, uttrykkelige, legitime formål

• Dataminimering – det som er nødvendig for å realisere 
formålet

• Riktighet – korrekte, oppdaterte

• Lagringsbegrensning – ikke lenger enn nødvendig for formålet

• Integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet

Ansvaret ligger hos virksomheten

Personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

Når må man gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser?

• Vurdering av personvernkonsekvenser skal gjennomføres før behandlingen 
av personopplysninger

• I personvernforordningen artikkel 35 nr. 1 står det: 

«Dersom det er sannsynlig at en type behandling, særlig ved bruk av 

ny teknologi og idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang, 

formål og sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy risiko for 

fysiske personers rettigheter og friheter …»

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/vurdering-av-
personvernkonsekvenser/
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Personvernkonsekvensvurdering (DPIA) – forts.

Når er det «høy risiko» for personvernet?

Dersom man svarer JA på to eller flere av følgende ni punkter er det 
sannsynligvis høy risiko.

1. Evaluering eller poengsetting, inkludert profilering og forutsigelse …

2. Automatiske beslutninger med rettslig eller tilsvarende betydelig 
virkning. 

3. Systematisk monitorering. Når opplysninger samles inn gjennom å 
observere, overvåke eller kontrollere de registrerte … 

4. Særlige kategorier av personopplysninger eller opplysninger av svært 
personlig karakter. (Tidligere kalt sensitive personopplysninger) 

5. Personopplysninger behandles i stor skala. a) Antallet registrerte som 
berøres, enten som et spesifikt antall eller som en andel av den relevante 
populasjonen. b) Mengden og/eller spennvidden i personopplysningene 
som behandles. c) Databehandlingens varighet eller regelmessighet. 
d) Behandlingens geografiske omfang.

Personvernkonsekvensvurdering (DPIA) – forts.

6. Matching eller sammenstilling av datasett som for eksempel stammer 
fra to eller flere databehandlingsoperasjoner som gjennomføres med 
ulike formål og/eller av ulike behandlingsansvarlige.

7. Personopplysninger om sårbare registrerte. Bl.a. dersom skjev 
maktbalanse mellom de registrerte og den behandlingsansvarlige; barn; 
arbeidstakere; mer sårbare befolkningsgrupper som behøver sosial 
beskyttelse (psykisk syke personer, asylsøkere, eldre personer, pasienter 
og så videre).

8. Innovativ bruk eller anvendelse av ny teknologisk eller organisatorisk 

løsning. De personlige og sosiale konsekvensene ved anvendelsen av ny 
teknologi kan være ukjente. 

9. Når behandlingen «hindrer de registrerte i å utøve en rettighet eller 

gjøre bruk av en tjeneste eller en avtale» For eksempel når en bank 
kredittvurderer sine kunder mot en database for å avgjøre om de skal 
tilbys lån.
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Informasjonssikkerhet – Personvern – Pasientsikkerhet 

Informasjonssikkerhet
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Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet og pasientsikkerhet
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Informasjonssikkerhet, pasientsikkerhet og personvern

Humant biologisk materiale er også personopplysninger

Biologisk materiale - Biobanker
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Biologisk materiale
Normen: 
«Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse-
og omsorgssektoren»

• Definerer ”forskningsbiobank” – og viser til behandlingsbiobankloven
• Søknad om forhåndsgodkjenning av forskningsbiobank skal sendes REK 

• Om forskingsdeltager trekker tilbake samtykket til å delta i et 
forskningsprosjekt skal prosjektleder sørge for at forskningen på 
vedkommendes biologiske materiale eller forskningsdata opphører. 

• Den som har trukket samtykket kan kreve at materialet destrueres og 
forekomsten om vedkommende i forskningsdataene og forskningsfilen 
slettes innen 30 dager. 
– Retten til å kreve sletting eller destruksjon gjelder ikke: 

• Hvis materialet etter bearbeidelse inngår i et annet biologisk produkt 
• Hvis forskningsdata allerede har inngått i utførte analyser 
• I legemiddelutprøving 

Biologisk materiale - Biobanker
Behandlingsbiobankloven

• Diagnostisk biobank / behandlingsbiobank: en samling humant biologisk 
materiale som er avgitt for medisinsk undersøkelse, diagnostikk og 
behandling.
– Biologisk materiale som uttas i forbindelse med undersøkelse, diagnostikk og 

behandling, og som destrueres etter kort tid, omfattes ikke av loven.

• … materialet i biobanken kan benyttes til helsemessige formål, herunder 
diagnostikk, behandling og undervisning 

• Lovens formål er å sikre at innsamling, oppbevaring, behandling og 
destruksjon av materiale som inngår i en biobank foretas på en etisk 
forsvarlig måte, og at biobanker utnyttes til individets og samfunnets 
beste. Dette skal skje i samsvar med grunnleggende personvernhensyn

For innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av humant biologisk 
materiale og opplysninger i forskningssammenheng gjelder 
helseforskningsloven.
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Biologisk materiale (forts.)

• Biobanker som opprettes i forbindelse med diagnostikk 
og behandling skal meldes til departementet, innen 2 
måneder etter at biobanken ble opprettet.

• Ved endret, utvidet eller ny bruk av tidligere innsamlet 
materiale i en biobank opprettet for diagnostikk og 
behandling, skal nytt frivillig, uttrykkelig og informert 
samtykke innhentes

• Dersom materiale fra en biobank opprettet for 
diagnostikk og behandling skal brukes til forskning, 
gjelder bestemmelsene i helseforskningsloven.

Biologisk materiale – helseforskning

• Forskningsbiobank kan bare opprettes etter godkjenning av REK
– Hver forskningsbiobank skal ha en ansvarshavende person med medisinsk eller 

biologisk utdanning av høyere grad

• § 28: REK kan bestemme at humant biologisk materiale innsamlet i 
helse- og omsorgstjenesten som ledd i diagnostisering og behandling, 
kan eller skal brukes til forskningsformål uten innhenting av pasientens 
samtykke.
– Pasienten skal på forhånd ha blitt informert om at humant biologisk materiale 

i visse tilfeller kan benyttes til forskning og må ha fått adgang til å reservere 
seg mot forskning på humant biologisk materiale.

– Det skal opprettes et elektronisk register med oversikt over de pasientene som 
har reservert seg mot at deres biologiske materiale benyttes til forskning

https://www.fhi.no/div/personvern/om-personvern/biologisk-
forskningsreservasjon/
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