
 

 

Retningslinjer og plikter for tillitsvalgte som har tilgang til og 

behandler personopplysninger på vegne av Den norske legeforening 
 

Bakgrunn 
I Legeforeningen lagres og behandles det et stort antall personopplysninger om medlemmer. 

Medlemskap i fagforening er etter loven en særlig kategori av personopplysninger. Det er svært 

viktig at personvern og informasjonssikkerhet tas på alvor og at de gjeldende lovpålagte krav følges. 

Legeforeningen skal behandle personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte og være innenfor 

norsk lov. Det krever trygge systemer, gode rutiner og opplæring.  

Dette dokumentet beskriver retningslinjer og plikter for tillitsvalgte i Legeforeningen.  

Retningslinjene er til for å sikre at Legeforeningen overholder personvernlovgivningen, samt at vi 

sikrer en god og relevant kommunikasjon med medlemmene. 

Ved eventuell motstrid mellom retningslinjer utarbeidet av Legeforeningen og lover/forskrifter, skal 

lov/forskrift gå foran. 

 

Nyttige ord og uttrykk 
Hva er en personopplysning? 
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan 

f.eks. være navn, fødselsnummer, og helseopplysninger. 

Hva er personvern? 
Begrepet beskrives som menneskets rett til kontroll med informasjon om seg selv - det vil si, hvem 

vet hva om meg? Hva brukes informasjonen til? Hvordan brukes den? 

Hva er en behandling/ behandlingsaktivitet? 
Enhver håndtering av personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, 

registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning, eller endring, gjenfinning, konsultering, 

bruk, utlevering ved overføring, spredning eller annen form for tilgjengeliggjøring, sammenstilling, 

sletting eller tilintetgjøring. 

Fagforeningstilhørighet – særlige kategorier av personopplysninger 
Blant personopplysningene Legeforeningen og våre tillitsvalgte behandler om våre medlemmer er 

navn og identifikator, ulike kontaktopplysninger, status (student, yrkesaktiv, arbeidssøkende, 

pensjonist), arbeidsgiver, avtaleområde, utdannelse/kompetanse, kurs og arrangementer. I tillegg 

innhentes lønnsopplysninger som brukes til å utarbeide lønnsstatistikk.  

Behandling av denne type opplysningene utgjør vanligvis ingen spesiell personverntrussel, men da 

fagforeningstilhørighet er regulert som en særlig kategori av personopplysninger er det strengere 

vilkår for å behandle opplysningene Legeforeningen har om medlemmene.  
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Hvilke personopplysninger har tillitsvalgte i Legeforeningen tilgang til? 
Opplysninger fra Legeforeningen 
Legeforeningens tillitsvalgte har tilgang til lister over medlemmer som de fungerer som tillitsvalgte 

for via Min side på legeforeningen.no. Listene skal kun brukes til ivaretakelse av medlemmenes 

interesser, herunder lønns- og arbeidsvilkår, samt kommunikasjon med medlemmene i denne 

forbindelse. 

De tillitsvalgte har et særlig ansvar for å sikre at listene ikke kommer på avveie og bare lagres så 

lenge det er nødvendig. 

Opplysninger fra arbeidsgiver 
I enkelte situasjoner vil du som tillitsvalgt motta opplysninger fra arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver 

som er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene.  

Opplysninger som tillitsvalgte mottar fra arbeidsgiver vedrørende medlemmenes 

personopplysninger, herunder lønns- og arbeidsvilkår, skal behandles konfidensielt.  

Opplysninger fra medlemmet selv 
I noen situasjoner kommer medlemmet til den tillitsvalgte for råd eller bistand. I denne sammenheng 

kan tillitsvalgte motta omfattende og sårbare opplysninger om enkeltindivider. De tillitsvalgte har et 

særlig ansvar for å sikre at opplysningene behandles konfidensielt og slettes så snart det ikke er 

grunnlag for videre oppbevaring av opplysningene.  

 

Taushetsplikt 
Personopplysninger skal kun brukes til det formål de opprinnelig er utarbeidet for og skal utover 
dette ikke distribueres videre.  

Medlemsopplysninger skal ikke utleveres til andre enn strengt nødvendig for utøvelsen av vervet 

som tillitsvalgt. Annen distribusjon av lister eller oversikter med medlemsopplysninger innenfor 

Legeforeningens tillitsvalgtapparat kan i særlige tilfeller likevel tillates der formålet med 

distribusjonen er gjennomføring av ordinær foreningsaktivitet (som for eksempel streikelister), og 

hvor distribusjonen ikke er i strid med andre bestemmelser eller samtykker og reservasjoner gitt av 

medlemmene. 

Lister med personopplysninger skal ikke oppbevares etter at formålet er oppnådd. Oppdaterte lister 
vil alltid ligge i Legeforeningens system og skal hentes derfra for hver gang det er behov, og ikke 
lagres på egen pc eller skrives ut. Legeforeningen jobber for tiden med ny teknisk løsning for de 
tillitsvalgte. Informasjon om dette vil bli lagt ut så snart dette er klart. 

Husk å sende e-postinformasjon til medlemmer med skjulte mottakerfelt (blindkopi), dersom dette 

ikke undergraver formålet med henvendelsen. Tillitsvalgte må kun benytte e-postkonto som andre 

ikke har tilgang til, for eksempel skal felles e-postkasser ikke benyttes. 

Du har taushetsplikt om den informasjonen du gjennom vervet som tillitsvalgt får om medlemmene. 

Det er Legeforeningen sentralt som har behandlingsansvaret for behandlingen av 

personopplysninger som skjer i hele organisasjonen, også på lokalt nivå. Det betyr at tillitsvalgte, på 

ulike nivåer, må forholde seg til hvordan sekretariatet bestemmer at opplysningene skal behandles 
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og oppbevares. Har du spørsmål om hvordan du som tillitsvalgt skal håndtere ulike problemstillinger, 

kan du sende en e-post til Legeforeningens personvernombud: 

personvernombud@legeforeningen.no  

 

Rutiner for lagring og sletting av personopplysninger 
Personopplysningsloven stiller krav til at personopplysningene behandles med integritet og 

fortrolighet. Dette stiller krav til oppbevaring av personopplysningene, og innebærer at 

opplysningene om medlemmene ikke må «flyte» rundt. Du kan gjerne oppbevare dem i en perm på 

kontoret ditt eller i et skap, som ikke er tilgjengelig for andre. Dersom man f.eks. oppbevarer 

personalsaker, må disse låses inn. 

Du kan selvsagt oppbevare personopplysningene elektronisk. Hvis du oppbevarer opplysninger på 

arbeidsgivers datamaskin, bør det avklares med arbeidsgiver at dette gjøres, og hvordan denne 

informasjonen merkes, slik at opplysningene ikke kommer arbeidsgiver til kunnskap. Passordbeskytt 

informasjonen. 

Arbeidet som tillitsvalgt skal holdes strengt atskilt fra arbeid for virksomheten. 

 

Færrest mulige opplysninger og korrekte opplysninger 
Legeforeningen og våre tillitsvalgte kan ikke samle inn flere opplysninger enn det som er nødvendig 

for formålet. Opplysningene vi bruker skal være korrekte. Det kan være vanskelig å vite hva som er 

nødvendig. Spør deg selv hva du trenger til formålet, og hvorfor. Skrives svarene på dette i tillegg 

ned, kan man i ettertid dokumentere at slik vurdering er gjort, som kan bidra til etterlevelse av 

lovens krav. 

 

Lagringstid 
Tillitsvalgte plikter aktivt å ta stilling til hvor lenge opplysninger en får i egenskap av vervet skal 

oppbevares. Opplysningene skal ikke lagres lenger enn strengt nødvendig for utøvelse av oppgaven. 

Dette innebærer for eksempel at dersom en tillitsvalgt har bistått i en personalsak skal opplysningene 

slettes når saken er løst og det ikke lenger av dokumentasjonshensyn er behov for å lagre 

opplysningene. 

Ved bytte av tillitsvalgt er det viktig å ha et bevisst forhold til hvilke opplysninger og dokumenter som 

skal overgis ny tillitsvalgt. Ny tillitsvalgt vil som hovedregel ikke ha noen legitim interesse i å få innsyn 

i avsluttede personalsaker. Dokumenter fra tidligere tariffoppgjør vil det derimot kunne være 

hensiktsmessig å overgi til ny tillitsvalgt, da dette kan være viktig dokumentasjon i fremtidige 

lønnsoppgjør. 

Når du slutter som tillitsvalgt, må du alltid gjøre en grundig gjennomgang av systemer der 

personopplysninger kan være lagret. Dette er fordi du må slette all informasjon det ikke lenger er 

nødvendig å oppbevare. Dette kan for eksempel være i sendte elementer i e-post, sms-

korrespondanse, papirpermer, minnepinner, ekstern harddisk mv.  
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Avvikshåndtering 
Legeforeningen vil behandle avvik med det formål å gjenopprette normal tilstand, fjerne årsaken til 

avviket og å hindre gjentagelse.  

Avvik kan for eksempel være lister som kommer på avveie, e-post der medlemmer identifiseres 

kommer på avveie, eller personalmapper som ikke oppbevares på en trygg måte. 

Som tillitsvalgt i Legeforeningen er du ansvarlig for å rapportere avvik ved håndteringen av 

personopplysninger uten unødig opphold til personvernombud@legeforeningen.no  

Avviksbehandlingen iverksettes ved sikkerhetsbrudd og/eller når behandling av personopplysninger 

er utført i strid med gjeldende regelverk, retningslinjer eller prosedyrer. Avviksbehandling kan også 

iverksettes ved tilfeller av manglende eller uhensiktsmessige prosedyrer.  

For hvert rapportert avvik vil Legeforeningen samle inn fakta om hendelsesforløpet og foreta en 

vurdering som grunnlag for iverksettelse av korrigerende tiltak. Det skal foreslås tiltak og eventuelle 

alternative tiltak med beskrivelse av plan for gjennomføring for å gjenopprette normal tilstand og 

forhindre gjentagelse.  

Ved gjentatte avvik skal det gjennomføres ny risikovurdering.  

Dersom det har blitt foretatt en uautorisert utlevering av personopplysninger skal etter 

omstendighetene Datatilsynet og berørte parter varsles. 

Legeforeningens personvernombud vil kunne foreta stikkprøver.  

 

System og programvareoversikt 
Legeforeningen jobber for tiden med ny teknisk løsning for de tillitsvalgte. Informasjon om dette vil 

bli lagt ut så snart dette er klart. 
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