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SPØRSMÅL OM IT-
BEDØMMING OG GDPR

ANDERS BERGMAN, IT-BEDÖMMER NA OG SWEDAC

INFORMASJONSSIKKERHETSANSVARLIG OG PERSONVERNSOMBUD VED 

KARLSTADS KOMMUNE, SVERIGE

GENERELLE SPØRSMÅL

• IT-organisasjon

• Ansvar, Tjenesteavtaler med IT-tjenesteleverandører

• Oppfølgning av tjenesteleveranser fra IT-tjenesteleverandører

• Validering av integrasjoner mtp. oppgradering av Journalsystemer i primærhelsetjenesten

• Endringsledelse
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IT-ORGANISASJON
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• IT innen HF er ansvarlig for overordnet styring og fungerer noen ganger som bestiller for IT-
drift

• IT-drift er ansvarlig for levering av nettverk og operasjonelle tjenester innenfor signerte SLA-
avtaler og Databehandleravtaler med sikkerhetsinstruksjoner.

• IT-leverandøren er ansvarlig for å tilby support i henhold til en signert avtale

• Den akkrediterte virksomheten er ansvarlig for kvaliteten på informasjon (informatikk og
informasjonssikkerhet), og for å overvåke at ovennevnte tjenester leveres i tide og med 
forventet kvalitet

• Kravene til kvalitetssikret informasjonsstyring øker i hver nye versjon av ISO/IEC 17025 og
ISO15189. 
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REVISJON/OPPFØLGING

• Avtaler med leverandører av IT-drift bør følges opp en gang i kvartalet

• Avtaler med applikasjonsleverandører skal følges opp minst en gang i året

• HFs overordnede regler innen IT bør følges opp minst to ganger i året

INTEGRASJONER

• Mellom LIMS og systemer/funksjoner i den akkrediterte virksomheten, for exempel 
labinstrumenter, mellomprogramvarer og andra labsystemer.

• Mellom LIMS og systemer/funksjoner i Sykehus/HF, for exempel 
Pasientjournalsystemer/Helseplattformer

• Mellom LIMS og HF- eksterne systemer/funksjoner, for exempel pasientjournalsystemer i 
legekontor, nasjonale IT-tjenster som kjernesjournal.

• Generelt prinsipp: Den akkrediterte virksomheten er alltid ansvarlig for kvaliteten på 
informasjonen i integrasjoner, dvs. fra bestilling i kundens system til presentasjon av prøvesvar i 
kundens system. Noen unntak finnes imidlertid, ex. svarrapportering via det norske helsenettet.
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ENDRINGSLEDELSE

• Risikovurdering og validering av nye eller endrede IT-systemer og / eller IT-tjenester er et grunnleggende
krav i ISO / IEC 17025 og ISO 15189. Fokuserer på riktighet, sporbarhet og tilgjengelighet, men også på 
konfidensialitet og personvern.

• GDPR - Privacy by design, må tas i betraktning før en ny IT-system/IT-tjenste så vel som ved større
systemendringer. Fokuserer på Konfidensialitet (personvern), men riktighet, sporbarhet og tilgjengelighet
er også viktige aspekter ved behandlingen.

• Datatilsynet: Innebygd personvern er et sentralt krav i personopplysningsloven og betyr at det tas hensyn
til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning. Dette skal sørge for at 
informasjonssystemene oppfyller personvernprinsippene, og at de ivaretar de registrertes rettigheter.

• Viktig å ta hensyn til kravene i GDPR Art 35 –Vurdering av personvernkonsekvenser og
forhåndsdrøftelse (DPIA)

GDPR-RELATERTE SPØRSMÅL

• Risikovurdering (DPIA), ansvar

• Mellomvare, ansvarsforhold

• Loggfiler, informasjonssikkerhetskrav

• Et eksempel over en risikovurdering av en ny IT system/IT-tjenste
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RISIKOVURDERING (DPIA), ANSVAR

• Hvem har ansvar for risikovurdering i fht GDPR når en kjøper medisinsk teknisk utstyr (MTU)? 
Svar: Behandlingsansvarlig er juridiskt ansvarlig, ansvarlig leder i den akkrediterade virksomheten bør 
vara den som godkjent risikostyringstiltaken («informasjonseier»)

• Hvordan er ansvarsfordeling mellom laboratorium, medisinsk teknisk avdeling og HVIKT 
(Systemforvaltning) her?
Svar:  Hvis alle tre parter er innenfor samme juridiske enhet (= dataansvarlig), deles ansvaret mellom 
partene.

• Har dette tilbakevirkende kraft så vi må gjennomføre risikovurdering på utstyr som er i bruk? 
Svar: I utgangspunktet JA, prioriter imidlertid utstyr med spesielt høy risiko

• Hva med IKT system (LIS og mellomvaresystem) og ansvarsforhold opp mot HVIKT
Svar: Hvis parterna er innenfor samme juridiske enhet (= dataansvarlig), deles ansvaret mellom partene.

LOGGFILER, INFORMASJONSSIKKERHETSKRAV

• Hvordan man ser på sending av loggfiler fra instrumenter til leverandør? (Ved problemer på 
instrumentet)
Svar:  Vis leverandøren er en avtalt databehandler så skal det være ok

• Hva kan/burde ikke sendes?
Svar: Sensitiv personinformasjon (vis den ikke er kryptert)

• Hvordan skal/burde det sendes?
Svar: Pseudonymisert personinformasjon kan sendes ukryptert, ikke pseudonymisert 
personinformasjon kan sendes om den er sikkert kryptert

• Gjennomfør risikovurdering!
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ET EKSEMPEL OVER EN RISIOKOVURERING/DPIA AV 
EN NY IT-SYSTEM/IT-TJENSTE

Presessflyt DPIA

Identifisering av 
informasjon

Identifisering av 
dataflyt

Systematisk 
beskrivelse av 
behandlingen

Vurdering av 
nødvendighet og
proporsjonalitet

Vurdering av risiko for 
de registrertes

rettigheter og friheter

Bestem tiltak for 
å håndtere
risikoene

Ledelsens
validering av 

DPIA

Anmode
Datatilsynet om 

forhåndsdrøftelse

TIPS: 
Datatilsynet: 
Sjekkliste for vurdering av 
personvernkonsekvenser (pdf)
Direktoratet for e-helse:
Verktøy for implementering av GDPR 
https://ehelse.no/personvern-og-
informasjonssikkerhet/verktoy-for-
implementering-av-gdpr

KONKLUSJON RISIKOSTYRING/DPIA

• Personvern er inkludert i informasjonssikkerhet som er den samme som kvalitetssikring

av informasjonsstyring, noe som er et klart krav i både ISO/IEC 17025 og ISO 15189

• DPIA (vurdering av personvernkonsekvenser) er i prinsippet alltid relevant i 

helsesektoren ved ny behandling (pga. sensitiv persondata)

• Risikostyring av ny eller endret informasjonshåndtering er et klart krav i både ISO/IEC 

17025 og ISO 15189

• Riktig implementert DPIA oppfyller normalt kravene i standardene for risikostyring av 

informasjonsstyring
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ANBEFALINGER

• Utfør Risokovurdering/DPIA for alle nye IT-systemer / IT-tjenester innen akkrediterte
organisasjoner

• Utfør Risikovurdering/DPIA for alle større endringer i eksisterende IT-systemer / IT-tjenester
innen akkrediterte organisasjoner

• Hvis mulig, utfør alltid DPIA i samarbeid med organisasjonens informasjons- og IT-
sikkerhetsansvarlige og personvernombud.

• Vær forberedt på å presentere Risikovurderings-/DPIA-rapporter godkjent av ledelsen ved 
NA-besøk

• ISO/IEC 27001/27002 er en god støtte i informasjonssikkerhetsarbeid

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN….

• Noen spørsmål?


