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Forberedelser til ny personopplysningslov 
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold har gjennomført kartlegginger og tiltak for å møte kravene beskrevet i 
personvernforordningen.  Det er nedsatt en tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe for å møte 
kravene på organisatoriske, administrativt og teknisk nivå hvor tiltak ikke er besluttet.  
  

Forslag til vedtak:  
Styret tar redegjørelsen om Sykehuset Østfolds tilpasning til EUs personvernforordning og 
endringer i norsk personopplysningslov til orientering. 

 
 
 
Sarpsborg, den 11.06.2018 
 
 
 
kst. Irene Dahl Andersen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Sykehuset Østfold (SØ) har gjennom flere tiltak og over lengre tid forberedt seg på nye krav som 
stilles gjennom EUs personvernforordning og kommende endringer i norsk personopplysningslov.   
Ikrafttredelse av ny personopplysningslov i løpet av sommeren 2018 vil medføre endringer innen 
mange berørte områder for å ivareta informasjonssikkerhet og personvern. Det kreves en 
tverrfaglig tilpasning av eksisterende og nye rutiner i linjeorganisasjonen. 
 
Det vurderes at utestående tiltak best implementeres gjennom et tverrfaglig sammensatt prosjekt 
som kartlegger behov for endring og utarbeider tiltaksplan for beslutning i sykehusledermøtet. 
Prosjektet er nedsatt. 
 

2. Faktabeskrivelse 
EUs personvernforordning GDPR trådte i kraft i alle EU-land 25. mai 2018. Forordningen gjelder for 
alle som opererer i eller utveksler informasjon med EU-land. I Norge vil kravene i forordningen 
implementeres i ny personopplysningslov med foreløpig dato for ikrafttredelse 1. juli 2018. 
 
De nye reglene pålegger bedrifter strengere plikter i forbindelse med behandling av 
personopplysninger, ansatte og kunder får flere og bedre rettigheter og en rekke bedrifter får plikt 
til å oppnevne personvernombud. Brudd på loven kan medføre overtredelsesgebyr fra 
Datatilsynet på inntil 20 millioner euro eller 4 % av brutto årsomsetning. 
 
To ofte brukte begreper endres trolig gjennom ny personopplysningslov:  

• Begrepet databehandlingsansvarlig endres til dataansvarlig. Det er fortsatt øverste daglige 
leder ved virksomheten som innehar dette ansvaret. 

• Begrepet sensitive personopplysninger endres til særlig kategori av personopplysninger. 
Det er ikke kjent om særlig kategori av personopplysninger får samme definisjon og 
omfang som sensitive personopplysninger. 

 
Det foreligger en offisiell engelsk versjon og en uoffisiell norsk oversettelse av 
personvernforordningen. I arbeidene med forberedelser til ny personopplysningslov har SØ 
forholdt seg til den uoffisielle norske oversettelsen som er tilgjengelig på Datatilsynets nettsider. 
Det arbeidet som er gjennomført siden våren 2017 er basert på den uoffisielle norske 
oversettelsen av personvernforordningen og den informasjon som er gjort tilgjengelig fra 
Datatilsynet og Direktoratet for e-Helse.  
 
Arbeidet har vært todelt, en regional del og en lokal del. I det følgende beskrives status på dette 
arbeidet fordelt på følgende temaer: 

• Styrende dokumenter 
• Kontroll over IKT-porteføljen 
• Personvernombud 
• Den registrertes rettigheter 
• Behandling av personopplysninger 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og Data Protection Impact Assessment (DPIA) 
• Innebygd personvern 
• Informasjonssikkerhet 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 18. juni 2018 Side 3 av 6 

Styresak nr.: 51-18  

 
Styrende dokumenter 
De styrende dokumentene er samlet i Styringssystem for informasjonssikkerhet som ble etablert i 
SØ i juni 2005. I løpet av 2016 utarbeidet en regional gruppe fram ett nytt styringssystem for 
informasjonssikkerhet. Arbeidet ble ferdigstilt i desember samme år og etter tilpasninger til 
elektronisk kvalitetshåndbok (EK) ble styringssystemet tatt i bruk i SØ i mars 2017.  
 
Det pågår en revidering av dokumentene i styringssystemene i en regionalt nedsatt gruppe. 
Dokumentene ferdigstilles i stor grad i løpet av juni 2018. Det vil bli foretatt en harmonisering og 
kvalitetskontroll av alle dokumentene. 
 
Den regionalt likelydende teksten i styringssystemet vil oppdateres i SØs styringssystem i EK. 
Dokumentene godkjennes av administrerende direktør. 
 

Kontroll over IKT-porteføljen 

Databehandleravtaler 
Juridisk ansvarlig i Sykehuspartner (SP) har utarbeidet to maler for databehandleravtaler. Malene 
har vært behandlet i Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) og blitt tilsluttet av helseforetakenes 
informasjonssikkerhetsledere. De to avtalene er: 

• Databehandleravtale – regulerer juridiske forpliktelser mellom helseforetak og SP. Avtalen 
signeres av partene årlig (gjennom signering av tjenesteavtalen med SP) 

• Underleverandøravtale – regulerer juridiske forpliktelser mellom databehandler og 
underleverandør. SP har ansvar for at ny underleverandøravtale signeres. SØ har ansvar for 
signering av underleverandøravtaler for systemer som driftes lokalt. I stort omfatter det 
teknisk avdeling og medisinsk teknologisk avdeling (MTA). 

 
På lik linje med dokumentene i styringssystemene må teksten i disse avtalene kvalitetssikres. 
Allerede inngåtte avtaler med leverandører vil erstattes av avtale basert på den nye malen. 
Arbeidet med signering av nye avtaler er planlagt gjennomført så snart som mulig etter at mal er 
kalitetssikret og senest innen utgangen av 2018.  
 

Registeroversikt 
SØ er forpliktet til å ha oversikt over alle registre som benyttes i virksomheten. Med register 
menes en strukturert sammenstilling av personopplysninger uavhengig om personopplysningene 
er direkte eller indirekte identifiserbare. SØ har omfattende oversikter over registre fra: 

• SP 
• MTA 
• Forskningsprosjekter  

 
Arbeid med å innhente opplysninger om lokalt opprettede registre er igangsatt. 
 
Oversiktene er utarbeidet for driftsformål og de må derfor bearbeides slik at det blir en 
hensiktsmessig fremstilling for å synliggjøre oppfyllelse av krav i ny personopplysningslov. 
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Det er anskaffet en GDPR-modul i EK for dette formålet. Registrering av informasjonen i ny GDPR-
modul er påbegynt og det er en målsetning at dette arbeidet skal være ferdig innen 15. august 
2018. 
 

Personvernombud 
SØ er forpliktet til å etablere personvernombud etter de nye kravene. Leder av juridisk seksjon har 
fått rollen som personvernombud fra februar 2018. Arbeidsoppgavene rundt personvernombuds-
rollen vil bli fordelt internt i juridisk seksjon og det vil være behov for tett samarbeid med 
informasjonssikkerhetsleder og administrerende direktør. 
 

Den registrertes rettigheter 
Artikkel 12 til 22 i personvernforordringen beskriver den registrertes rettigheter.  
Pasientenes rettigheter blir godt ivaretatt i dagens helselovgivning og det er fortsatt ikke kjent 
hvorvidt helselovgivningen vil endres på dette området. 
 
Det er foreløpig kartlagt begrensede mengder personopplysninger som faller inn under 
forordningsteksten som ikke allerede er dekket i eksisterende personopplysningslov.  
Disse personopplysningene må vurderes mot annen relevant særlovgivning før den registrertes 
rettigheter kan beskrives. Opplysninger som faller innunder denne kategorien er eksempelvis 
opplysninger om medarbeidere, leverandørrepresentanter, pårørende og deltakere i 
beredskapsøvelser. 
 
Det stilles krav til at informasjon om rettigheter skal være lett tilgjengelig, lett forståelig, være 
tilpasset barn og inneha nødvendige kontaktopplysninger. Informasjonen må gi opplysninger om: 

- Rett til innsyn (s. 6 i veileder) 
- Rett til korrigering (s. 7 i veileder) 
- Rett til sletting (s. 8 i veileder) 
- Rett til begrenset behandling (s. 9 i veileder) 
- Rett til dataportabilitet (s. 10 i veileder) 
- Innsigelsesrett (s. 11 i veileder) 
- Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering (s. 12 i veileder) 

For SØ og regionen for øvrig må denne informasjonen utarbeides og publiseres på en 
hensiktsmessig måte. Utarbeidelse av informasjonen er ett av temaene i en regional samling 19. 
juni 2018 hvor personvernombudene, informasjonssikkerhetsledere og andre som er engasjert i 
dette arbeidet samles. 
 
Personvern- og samtykkeerklæringer og informasjon som sendes ut til pasientene bør i all 
hovedsak kvalitetssikres for tilfredsstillelse av artikkel 13 og 14 i personvernforordningen. 
 
Tiltak: 
Etablere rutine for forankring og aksept av restrisiko hos administrerende direktør 
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Behandling av personopplysninger 
SØ har startet en kartlegging av rutinene for behandling av personopplysninger som berøres av 
endringer i ny personopplysningslov. Det har i løpet av vinteren 2018 blitt utarbeidet en 
prosessbeskrivelse over hvordan opplysninger om medarbeidere blir behandlet i sykehuset. Det er 
avdekket behov for forbedringstiltak i forhold til kommunikasjon og opprettelse og lagring av 
opplysninger om medarbeidere. 
 
Det påbegynte arbeidet med kartlegging av arbeidsprosesser bør videreføres for andre prosesser i 
SØ. Arbeidsprosesser med personopplysninger som ikke er berørt av eksisterende 
personopplysningslov bør prioriteres. Herunder ligger arbeidsprosesser knyttet til adgangskontroll 
og ID-kortforvaltning, tekniske systemer, parkeringsordning og andre systemer som kan inneha 
lagrede personopplysninger om medarbeidere eller besøkende. 
 
Tiltakene som må iverksettes vil være tverrfaglige og vil berøre HR-avdeling, forskningsavdeling, 
dokumentasjonssenteret, teknisk avdeling og andre avdelinger som jobber med administrative 
rutiner. Det er etablert et prosjekt for å kartlegge områder ved SØ som berøres av kravene i ny 
personopplysningslov. Prosjektet må fremlegge tiltaksplan som vedtas av ledelsen. 
 
Tiltak: 

• Kartlegge arbeidsprosesser som innbefatter behandling av personopplysninger  
• Utarbeide forslag til tiltaksplan i tverrfaglig nedsatt GDPR- prosjekt 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og Data Protection Impact Assessment (DPIA) 
SØ har gjennomført risikovurderinger av alle nye løsninger fra oppstart av Prosjekt nytt 
østfoldsykehus. Det gjennomføres risikovurderinger ved etablering av nye IKT-løsninger og 
endringer i eksisterende løsninger som kan medføre endret sikkerhetsnivå i den aktuelle 
løsningen. Risikovurderingene gjøres i stor grad av SP (seksjon sikkerhet). Det er en stor utfordring 
at responstiden på gjennomføring av risikovurderinger stadig blir lenger. En ordinær 
risikovurdering vil ved bestilling ultimo mai 2018 tidligst bli levert i januar 2019. Utfordringen 
diskuteres med SP i dialogmøter. 
 
Personvernkonsekvensvurdering (DPIA) skal gjøres ved behov og helseforetaket er selv ansvarlig 
for å gjøre en slik behovsvurdering. Rutiner for gjennomføring og forankring av behovsvurdering, 
samt eventuell gjennomføring av personvernkonsekvensvurdering må etableres.  
 
Risikovurderinger legges til grunn for personvernkonsekvensvurderingene. Det er ikke 
hensiktsmessig å gjøre en personvernkonsekvensvurdering for hvert IKT-system, men heller for 
aktuelle arbeidsprosesser. Hensikten med å vurdere personvernkonsekvens for arbeidsprosesser 
er å fange opp forbedringspunkter i informasjonsflyt, saksgang og manuelle rutiner.  
 
Det er behov for å forbedre prosessen med å formidle avdekket risiko i risikovurderinger og 
personvernkonsekvensvurderinger til administrerende direktør. Administrerende direktør har 
ansvar for å beslutte tiltak og eventuelt akseptere restrisiko. Administrerende direktør, 
personvernombud og informasjonssikkerhetsleder etablerer rutine for forankring av 
restrisikoaksept. 
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Innebygd personvern 
Personvernforordningen setter krav til at IKT-systemer skal ha innebygd personvern. Det betyr at 
IKT-systemer skal kunne ivareta den registrertes rettigheter på en gjennomsiktig og tydelig måte, 
herunder ivaretakelse av krav til sletting, dataminimering og pseudonymisering. IKT-systemer som 
behandler særlig kategori av personopplysninger vil ha ytterligere krav til personvern. 
 
Kravene til innebygd personvern vil vurderes ved gjennomføringer av risikovurderinger eller 
personvernkonsekvensvurderinger. En vurdering av krav til innebygd personvern for alle IKT-
systemer vil være meget ressurskrevende og dessuten vil knapphet på ressurser som har 
kompetanse på slike vurderinger medføre en uhensiktsmessig lang gjennomføring. 
 

Informasjonssikkerhet 
Personvernforordningen krever økt fokus på informasjonssikkerhet på flere områder. Det stilles 
strengere krav til ivaretakelse av kontroll og styring i hele verdikjeden i IKT-systemene – fra 
produsent via leverandør og databehandler til produktet er testet og implementert i en 
sikkerhetsgodkjent løsning. SØs internkontroll må tilpasses og utvides for å tilfredsstille de nye 
kravene. Fra tidligere har SØ en årsplan for informasjonssikkerhet som blant annet innbefatter: 

• internrevisjoner 
• revisjoner av tilganger 
• revidering av kontinuitetsplaner 
• signering av sikkerhetsinstruks 
• ledelsens gjennomgang 

 
Personvernforordningen anbefaler at ivaretakelse av informasjonssikkerheten innrettes etter 
beste praksis ved hjelp av godkjente sertifiseringsordninger. SØ er pliktig til å følge norm for 
informasjonssikkerhet gjennom sin avtale med Norsk helsenett. Norm for informasjonssikkerhet vil 
tilpasse sine veiledere og fakta-ark slik at de bedre samsvarer med ISO 27001, en anerkjent og 
anbefalt standard innen informasjonssikkerhet. Arbeidet som er gjort frem til nå er gjennomført 
iht. dette og SØ har som mål å bli ISO 27001-sertifisert omfangsbegrenset til SØ Kalnes i løpet av 
2019. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
SØ har over lengre tid forberedt seg på nye krav som stilles gjennom EUs personvernforordning og 
kommende endringer i norsk personopplysningslov.  Endringene vil føre til økt fokus innen 
informasjonssikkerhet og personvern med tilhørende behov for innføring av tiltak på mange 
områder.  
 
SØ må tilpasse seg de nye kravene ved at hele organisasjonen bidrar til å tilpasse rutiner og 
prosedyrer. Ledere på alle nivåer må ta ansvar for prosessene med bistand fra stabsfunksjonen, så 
som personvernombud og leder for informasjonssikkerheten. 
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