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Digitalisering og innovasjon

Visdom

Dumhet

Galskap

Hva gjør ofte vi mennesker når vi starter opp et prosjekt? 

Det samme som andre har gjort for lenge siden, ofte på 

godt og vondt…..
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http://mobile.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social-credit-a-model-citizen-in-a-digital-dictatorship/10200278?pfmredir=sm&sf197889940=1
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En innbygger en journal 

• Stortingsmelding 9 (2012–2013)

• 2018: Redusert mål og e-helse anbefaler 
tre strategiske og parallelle tiltak innen 
2022

– Fullføre anskaffelse og starte innføring av en ny 
EPJ/PAS-løsning i region Midt-Norge gjennom 
programmet Helseplattformen

– Videreutvikling av eksisterende løsninger i 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og 
Helse Sør-Øst

– Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse-
og omsorgstjeneste for kommunene utenfor Midt-
Norge.

• Hva er årsaken? 

• Kunnskap og bestillerkompetanse er viktig
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Verdier som personvernregelverket hegner om er….

• De registrertes rettigheter
– Informasjon (art 12-14), Innsyn (art 15), Korrigering (art 16 & 19) , 

Sletting/Retten til å bli glemt (art 17 & 19), Rett til at personopplysninger 
begrensning (ny, art 18 &19), Dataportabilitet (ny, art 20), Innsigelse (ny, 
art 21), Automatiserte avgjørelser, inkludert profilering (ny, art 22), 
Særskilte rettigheter for beskyttelse av barns personvern

• Den registrertes friheter, jf. EMK, og art. 24 (1)
– Retten til privatliv, men også retten til kommunikasjon, tanke- tros- og 

religionsfrihet, ytrings- og informasjonsfrihet

• Ivaretatt av personvernprinsippene, art 5
– Lovlig, rimelig og gjennomsiktig , Formålsbegrensning, Dataminimering, 

Korrekte og oppdaterte , Rutiner for lagring og sletting, Integritet og 
konfidensialitet, Ansvarlighet
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Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling 

(art. 25)
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Oppsummert:
• Obligatorisk 

• Tekniske og organisatoriske tiltak.

• Ivareta personvernprinsipper, den registrertes

rettigheter og friheter.

• Det minst personverninngripende alternativet som standard, 

mht. mengde, omfang, lagringstid, tilgjengelighet.

• Ha et rammeverk for programvareutvikling, og inkluder disse sju 
aktivitetene er i rammeverket.

• Behandlingsansvarlige: Krav til å benytte programvare, 
løsninger etc som har innebygd personvern som standardinnstilling.



Ny konkurranse – Innebygd personvern i praksis 2018
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Datatilsynet inviterer til ny konkurranse om beste 
programvare utviklet utfra prinsippene for innebygd 
personvern. Send oss programvare, tjenester, apper eller 
andre løsninger dere har utviklet eller holder på å utvikle 
som viser innebygd personvern i praksis. 

I år har vi egen studentkategori, der premien er et stipend 
på 20 000 kr.

Hvordan delta i konkurransen? 
Fyll inn søknadsskjema på nettsidene våre og send oss en 
nærmere beskrivelse av produktet. Les mer på 
datatilsynet.no

Frist for å sende inn bidrag er 1. desember 2018

Jury:
Dag Wiese Schartum, Lillian Røstad, Maria Bartnes, Torgeir 
Waterhouse, Veronica J. Buer og Martha Eike Datatilsynet



Prosessen for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
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Sannsynlig medfører 
høy risiko, 

Art. 35(1),(3),(4)

Høy restrisiko? 
Art 36(1)

DPIA. Art 35(7)

Unntak? 
Art. 35(5),(10)

Innhente 
synspunkter fra de 

registrerte Art. 
35(9)

Atferdsnormer
Art. 35(8)

Råd fra PVO Art.35(2)
PVO kontrollere 

gjennomføringen 
Art. 39(1c)

Revidering ved 
behov Art 

35(11)

N
EI

Ikke krav om 
DPIA

Forhåndsdrøftelse
Ingen 

forhånds-
drøftelse Kilde: WP29



Når er risiko høy?

Behandlingens iboende karakteristikk:
• Vanskelig å utøve sine rettigheter
• Uforutsigbarhet, liten åpenhet og 

usikkerhet om ivaretakelse av prinsipper
• Systematisk behandling
• Særlige kategorier 
• Skjevt maktforhold
• Ny teknologi

Behandlingens størrelse/rekkevidde:
Er stort omfang det samme som stor skala?
• Antall registrerte involvert (tall eller %)
• Volumet av data (antall variabler, detaljer)
• Lagringstid (kort, tidsavgrenset, permanent)
• Geografisk omfang (lokalt, regionalt, 

nasjonalt, internasjonalt, globalt)

Hva skal personopplysningene brukes til:
• Kontrollformål
• Behandling med mål om å ta beslutninger 

som får betydning for den registrerte
• Å treffe avgjørelser om enkeltpersoner 

basert på systematisk og omfattende 
analyse av personopplysninger

Hvilken forventning om personvern omgir den 
konkrete behandlingen:
• Forventning om konfidensialitet (helse, 

velferd, arbeidsforhold..)
• Forventning om privatliv (hjem, rekreasjon..)
• Behandling av personopplysninger fra ulike 

datasett som er innsamlet for ulike forhold

Art Omfang

Formål Sammenheng



Typetilfeller der det er nødvendig med DPIA
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Det skal særlig være nødvendig i følgende tilfeller:

• systematisk og omfattende vurdering av personlige forhold når 
opplysningene brukes til automatiserte avgjørelser

• behandling av særlige kategorier av personopplysninger i stor 
skala

• systematisk overvåking av offentlig område i stor skala

Datatilsynet må publisere liste over når det er påkrevd 

Datatilsynet kan publisere liste over når det ikke er påkrevd
Art. 35 nr. 3-5



DPIA – en tilleggsplikt for særskilt inngripende behandlinger



Systematisk beskrivelse av behandlingen
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Gjennomgå og kvalitetssjekk oversikt og beskrivelse av behandlingen

• Behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen 
behandlingen utføres i

• Mottakere, dataflyt og lagring 

• Funksjonell beskrivelse av behandlingen og alle aktiva

• Aktuelle referanser for behandlingen er dokumentert.

Mål: Den behandlingsansvarlig har en fullstendig oversikt over 
behandlingen, og gjør en kvalitetssjekk på at beskrivelsene som er 
gjort er komplette og tydelige.

Art. 35 nr. 7 a)



Nødvendighet og proporsjonalitet
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• Personvernprinssipper

– Behandlingsgrunnlag, Formål, Dataminimering, 

Riktighet, Lagringsbegrensning

• De registrertes rettigheter

• De registrertes friheter

Kontroller om det er nødvendig eller mulig å forbedre måten de personvern-
prinsippene, registrertes rettigheter og friheter ivaretas. Der det er mulig, 
gjennomgå beskrivelsen på nytt eller foreslå ytterligere tiltak.

Mål: I denne fasen kvalitetssikres det at valgene er legitime og utført for å bidra 
til at behandlingen er nødvendig og står i et rimelig forhold til formål, for å 
etterleve lovkravene

Art. 35 nr. 7 b)



Vurdering av risiko og planlagte tiltak
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• Vurdering av risiko

– Manglende reell medbestemmelse 

– Manglende reell åpenhet 

– Manglende forutsigbarhet 

• Avklar potensielle konsekvenser

• Anslå alvorlighetsgraden

• Identifiser trusler 

• Anslå sannsynlighet/letthet for at en hendelse oppstår

• Bestem tiltak for å håndtere risikoene 

Mål: Ha en behandling som ikke utgjør en høy risiko for 
den registrertes rettigheter og friheter.

Art. 35 nr. 7 c) og d)

Eksempler på tiltak:
• krav om fornyet samtykke
• rett til reservasjon
• løpende informasjon, flere 

kanaler
• særskilt tilrettelagt 

innsynsportal
• krav til automatisk 

sletting/anonymisering



Ledelsens validering av DPIA
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• Forutsetninger som ledelsen MÅ ha kjennskap til:

– Virksomheten har en behandling som sannsynligvis kan medføre høy risiko 
for den registrertes rettigheter og friheter, og er omfattet av artikkel 35.

– Må få forståelse av den gjennomførte DPIA, identifiserte risiko og tiltak.

– Å ikke gjøre DPIA, utføre DPIA feil, eller ikke rådføre seg med korrekte 
instanser kan innebære administrative bøter 

• Forberede dokumentasjon for ledelsens validering

– Sammenstill og presenter funn

– Dokumenter hensynet til interessenter

– Ledelsens gjennomgang, beslutning og godkjenning



Ledelsens validering av DPIA
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• Ledelsen beslutter og begrunner om DPIA er:
– Godkjent/validert => Behandling kan starte opp.

– Betinget av forbedringer => Revidert DPIA skal fremlegges på nytt for ledelsen.

– Avvist: Virksomheten beslutter å ikke gjennomføre behandlingen.

• Når DPIA er
– Behandlet i ledergruppen mer enn én gang

– Risikoen fremdeles er høy og viljen til å gjennomføre fremdeles er stor

– Virksomheten må dokumentere at den ikke greier å ta ned risikoen. 

=> Nødvendig å anmode om forhåndsdrøftelse med Datatilsynet.
– Beslutningen om å anmode om forhåndsdrøftelse bør tas av ledelsen



Hva er en forhåndsdrøftelse?

• En skriftlig, formalisert prosess, krav til innsendt 

dokumentasjon, og at dere har fulgt vår veiledning.

• Datatilsynet skal minimum vurdere:

– om behandlingen skjer i tråd med personvernforordningen, ivaretar 

personvernprinsippene, de registrertes rettigheter og friheter

– om den behandlingsansvarlige i tilstrekkelig grad har identifisert risikoen

– om risikoen i tilstrekkelig grad er redusert

• Forordningen stiller krav til vår behandlingstid (8+6 uker).

• MÅL: Unngå behandling av personopplysninger som medfører 

høy risiko for de registrertes rettigheter og friheter
19



Generaltabbe

• ….som garantert kan senke digitaliseringsfarten og virksomheten, samt hindre 
innovasjon i prosjekt som inkluderer behandling av personopplysninger.

• Få deg en visjon og en ide
• Bruk pengene dine på

– Etablere virksomhet 
– Etablere infrastruktur
– Etablere drift
– Ansett mange folk som kan gjøre tiltenkt jobb

• Finn ut når det passer deg, helst i ettertid,
– om det er Lovlig å behandle personopplysninger som du har tenkt
– om det er Formålsbegrensning
– om du forholder deg til dataminimering
– om nødvendighet av at personopplysningene er korrekte og oppdaterte
– om hvilke rutiner du skal ha for lagring og sletting
– hvilken teknisk sikkerhetsnivå som kreves for personopplysningene du skal behandle (K-I-T)
– om du kan demonstrere ansvarlighet på at regelverk blir etterlevd

• Se hva som skjer ……..
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postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no

personvernbloggen.no

Takk for oppmerksomheten!

@datatilsynet



Lær mer om DPIA…
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Datatilsynets veiledning:

• https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-
personvernkonsekvenser/ 
(veileder om DPIA, sjekkliste og forhåndsdrøftelser, 2018)

Veiledning fra Artikkel 29-gruppen:

• http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236

Eksempler på rammeverk innen EU og internasjonalt:

• Conducting privacy impact assessments code of practice, ICO, 2014

https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1595/pia-code-of-practice.pdf

• DPIA guidelines and software, CNIL (2017)
https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia

• ISO 29134 – Guidelines for privacy impact assessment (juni 2017)

• Dokument om DPIA-prosessen (2016) 
http://friedewald.website/wp-content/uploads/2016/06/apf2016.pdf

https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Innebygd-personvern/hvordan-vurdere-personvernkonsekvenser-pia/
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1595/pia-code-of-practice.pdf
https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia
http://friedewald.website/wp-content/uploads/2016/06/apf2016.pdf

