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Hva er personvern? 
”Den enkeltes rett til å ha kontroll med egne 

personopplysninger” 
 
Selvbestemmelse – rett til selv å bestemme hvilke 

opplysninger som skal brukes, av hvem, til hvilke 
formål osv 

 
Informasjon – hvis man ikke har rett til å samtykke, har 

man i det minste rett til å vite hvilke opplysninger som 
brukes, av hvem, til hvilke formål osv 
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Datatilsynets mål for sektoren 
•  Nye løsninger og nytt regelverk i sektoren skal ivareta 

personvernet på en bedre måte 
•  Tilgangsstyring og logging i sektoren skal styrkes 
•  Individets mulighet til å ha oversikt og kontroll med 

opplysninger om seg selv skal styrkes, og det skal 
legges bedre til rette for at individet kan benytte sine 
rettigheter  

 
Det er behov for en balansert tilnærming for godt 

personvern og gode helsetjenester. Vi skal bidra.  
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Deling av journalopplysninger 

Utgangspunktet: 
•  Tilgang til andre virksomheters helseopplysninger begrenses av taushetsplikten 

(helsepersonelloven § 21 følgende) og av forbudet mot tilgang til helseopplysninger utenfor 
egen virksomhet (helseregisterloven § 13) 

•  Men det kan, og skal, skje – innenfor taushetspliktens (og pasientjournallovens) rammer 
 
Kjernejournal 
•  Kritisk informasjon, legemidler, folkeregisteropplysninger m.m. for akuttmedisinsk kjede 

Tilgang på tvers  
(helsinformasjonssikkerhetsforskriften §§ 11 og 12) 
•  Lesing og skriving i journaler på tvers av virksomhetsgrenser ved avtale, strukturerte data og 

samtykke fra den registrerte 
•  Forskriften har ikke trådt i kraft – bør videreføres i det nye lovverket 

En innbygger – en journal 
•  En langsiktig målsetning vide tilganger til person- og helseopplysninger i helsesektoren for 

behandling, kvalitetssikring og forskning  
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”Vi har støttet forslaget om tilgang på 
tvers av helseforetak og forslaget om å 
etablere en ny nasjonal kjernejournal. Vi 
ser [...] et stort mulighetsrom for 
personvernet i stortingsmeldingen ”En 
innbygger - en journal”” 
 
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet 
Dagsavisen 28. april 2013 



Krav for å oppnå godt personvern i de aktuelle 
løsningene 

•  Grunnlag for og formål med behandling av 
personopplysninger 

•  Opplysningskvalitet 

•  Roller og ansvar 

•  Konfidensialitet og sikkerhet 
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Grunnlag for og formål med behandling av 
personopplysninger 

•  Samtykke / reservasjon 
•  Informasjon til den registrerte 
•  Sekundærbruk av opplysninger 
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Opplysningskvalitet 

•  Datakilder og registrering av opplysninger 
•  Notoritet 
•  Bruken av opplysninger 
•  Informasjonsoverflod 
•  Retting 
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Roller og ansvar 

•  Virksomhetsgrenser 
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Tilgang på tvers – innvendinger fra Helsetilsynet   

«Prinsipielt bør man ikke pålegges ansvar for en oppgave hvis 
man ikke kan styre ivaretakelsen av den. Ansvar for en 
oppgave og styringen av den bør tilordnes og være på 
samme hånd.» 
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Konfidensialitet og sikkerhet 

•  Taushetsplikt 
•  Tilgangsstyring 
•  Systematiserte kontra usystematiserte opplysninger 
•  Logging 
•  Innsyn i opplysninger og logg 
•  Logganalyser 
•  Implementasjon av sikkerhet – dispensasjoner 
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Jeg tar imot kommentarer og tilbakemeldinger med takk! 
marius.engh.pellerud@datatilsynet.no 

 


