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INNLEDNING 

Et krevende år er lagt bak oss, og virksomhetene i helsevesenet har opplevd 

stort press. På tross av alt som har skjedd i 2022 er erfaringen at alle 

virksomhetene har hatt personvern høyt på prioriteringslisten. 

Personvernombudet er på fornavn med alle sentrale personer i den enkelte 

virksomhet sin administrasjon, og merker at dialogen og arbeidet med 

personvern går lettere og mer effektivt. Det oppleves at bevisstheten rundt 

personvern har økt på alle nivå, og personvern-tenkning begynner å bli mer 

naturlig. Dette betyr imidlertid ikke at man kan ta lett på personvern fremover. 

Der er fremdeles en stor jobb å gjøre på feltet. 

I løpet av 2022 har det vært høy aktivitet hos alle private ideelle virksomheter i 

Helse Vest. I tillegg til behandling av pasienter har forskning og 

implementering av nye systemer krevd ressurser. Dette har ført med seg en 

rekke nye og spennende personvernrettslig problemstillinger. 

Personvernombudet har i denne forbindelse forsøkt etter beste evne å dele 

disse erfaringene med de virksomhetene det har vært relevant for. 

Personvern har som man kan se i media ikke blitt mindre aktuelt det siste året, 

snarere tvert imot. Datatilsynet har opplyst at de mer hyppig vil ilegge gebyr i 

tiden som kommer. Frem til høsten 2021 hadde Datatilsynet hovedfokus på 

veiledning ved brudd på personvernet, men slik er det ikke lenger.  

PERSONVERNOMBUDETS ROLLE OG OPPGAVER 

Som beskrevet i tidligere årsrapport forholder personvernombudet seg i 

hovedsak til personopplysningsloven, herunder GDPR, som rettslig 

utgangspunkt for hvordan virksomheten behandler personopplysninger. GDPR 

ble implementert i Norge 20. juli 2018. Rollen som personvernombud er 

regulert i personvernforordningen art. 38 og 39. Videre medfører arbeidet som 

Personvernombud i helsevirksomheter mye arbeid med tilstøtende lovgivning 

for helse og forskning.  

Personvernombudet skal overordnet bidra til at virksomheten ivaretar 

personverninteressene til ansatte, pasienter og brukere. Dette gjøres ved å gi 

råd og informasjon om hvilke forpliktelser virksomheten har etter 

personvernregelverket. Videre påligger det personvernombudet etter art.39 å gi 

informasjon og råd til både ledelse og andre ansatte, gjerne i form av kurs, 

foredrag og annen opplæring. I tillegg til dette, skal personvernombudet blant 

annet være kontaktpunkt for enkeltpersoner som har spørsmål om 

virksomhetens behandling av deres personopplysninger.  

Det hadde vært en fordel om personvernombudet hadde hatt et fast tid- og 

møtepunkt med alle virksomhetene, for å informere og diskutere arbeidet med 
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personvern hos den enkelte virksomhet. Dette er imidlertid vanskelig å få til 

med ansvar for 9 virksomheter. Personvernombudet er derfor avhengig av å 

kunne støtte seg på ledelsen og it-ressursene hos virksomhetene. Så langt har 

dette fungert bra sett fra personvernombudet sitt ståsted. Videre er tanken at 

alle virksomhetene skal få tilgang til personvernombudet når det er behov for 

det, fordi virksomhetene sjelden har et behov samtidig. Dette har vist seg å 

stemme, og denne måten å innrette tjenesten på har i praksis fungert godt.  

En god del tid går også med til å delta i risikoanalyser, stort sett i regi av Helse 

Vest IKT. Dette er for å kartlegge potensielle risikoer ved nye programmer eller 

systemer som skal tas i bruk. Hyppigheten varierer noe, men stort sett ukentlig. 

Her deltar jeg på vegne av samtlige virksomheter da dette er 

systemer/programvare/tjenester stort sett alle virksomhetene benytter.  

 KURS, OPPLÆRING OG NETTVERK 

Under følger en presentasjon av de fora og nettverk personvernombudet er 

tilknyttet. Dette har en todelt funksjon. For det første vil det sikre at 

personvernombudet opprettholder og utvikler egen kompetanse, og det andre 

er for å holdes oppdatert på nytt på området personvern. Dette vil på alle måter 

komme alle virksomheten personvernombudet til gode. 

Personvernutvalget i Helse Vest 

Personvernutvalget ble etablert av personvernombudet ved Helse Bergen i 2019 

grunnet et behov for faglig miljø og fellesskap. Samtlige helseforetak i Helse 

Vest sine personvernombud er representert her, samt undertegnede for de 

private ideelle, personvernombud for Helse Vest IKT og Personvernombud for 

Sykehusapotekene. Dette er svært verdifullt for oss som arbeider ved 

virksomheter hvor det mangler et faglig fellesskap, og er få med samme eller 

tilstøtende oppgaver. Utvalget møtes digitalt annen hver uke og fysisk 2 ganger 

i året. Her diskuteres blant annet saker medlemmene selv melder inn samt 

henvendelser utvalget mottar fra andre som ønsker å drøfte større 

problemstillinger.  

Videre fungerer utvalget i noen tilfeller som høringsinstans for prosjekter i regi 

av Helse Vest, for eksempel dersom Helse Vest ønsker å gjennomføre 

undersøkelser internt i Helse Vest. 

Personvernutvalget har også en egen portefølje dokumenter/prosedyrer som 

utvalget er ansvarlig for å holde oppdatert, og har høsten 2022 tilpasset en ny 

mal for DPIA som skal gjøre det vesentlig enklere å gjennomføre en 

personvernkonsekvensvurdering. 
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Opplisting over er på ingen måte uttømmende, men her nevnes de største 

oppgavene og funksjonene til personvernutvalget. 

Personvernutvalget for utdanningsinstitusjonene i Vestland 

Tidlig 2022 ble undertegnede oppmerksom på at det også finnes et eget 

personvernutvalg som består av personvernombudene ved UIB, HVL, FHI, 

HBE, NSD (SIKT) og Bergen kommune. Da alle de private ideelle 

virksomhetene har med studenter å gjøre i større eller mindre grad er det et 

utvalg det er viktig å være med i, og ble medlem der fra januar 2022. Her 

drøftes problemstillinger som ofte ikke kommer opp i andre fora, og som derfor 

er nyttig i forhold til studenter sin posisjon i virksomheten. Utvalget møtes 

digitalt annen hver uke. 

Normen 

Som nevnt i årsrapport for 2021 ble undertegnede valgt inn som vara til 

representant i styringsgruppen for normen. Styringsgruppen møtes 4 ganger pr 

år. Før hvert møte har undertegnede på forhånd en gjennomgang med leder for 

styringsgruppen, grunnet posisjon som vara for leder.  

Kurs 

På tross av korona de siste årene har det vært mulig å delta på enkelte kurs, 

seminarer og konferanser. Personvernombudet deltar på noe som er relevant, 

og ofte er det mulig å delta digitalt. Undertegnede har deltatt på 

personverndagen i regi av Datatilsynet, Arendalsuka (digitalt), Juristforbundet 

sin personverndag (digitalt), normen-konferansen samt en del mindre kurs og 

foredrag digitalt. I Løpet av 2023 er det ønskelig å få gjennomført 

kurs/videreutdanning i internrevisjon, for å kunne foreta internrevisjon på 

personvernområdet hos alle virksomhetene.   

Nettverk 

Som nevnt over er undertegnede medlem av to forskjellige utvalg i tillegg til 

vara for leder av styringsgruppen for normen. Helse Vest IKT besitter også god 

kompetanse på områdene personvern og informasjonssikkerhet, og alle 

personvernombudene har tett dialog og samarbeid med dem. Videre har 

undertegnede kontakter i Legeforeningen og Helsedirektoratet som benyttes 

når problemstillingene tilsier det. 

Personvernombudforeningen ble stiftet i 2020, og undertegnede er medlem. 

Her arrangeres medlemsmøter omtrent en gang i måneden, med aktuelle tema 

som et personvernombud vil ha nytte av. På medlemsmøtene inviteres inn 
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ressurspersoner fra Datatilsynet, advokatfirma, direktorater samt større 

kommersielle virksomheter. 

KONTAKTEN MED VIRKSOMHETENE 

Undertegnede er nå Personvernombud for 9 virksomheter. Olaviken 

alderspsykiatriske sykehus ble høsten 2022 innlemmet i personvernombud-

ordningen for de private ideelle i Helse Vest.  

Da dette er en del flere virksomheter enn det som er vanlig å være 

personvernombud for, er det viktig at kontakten med ledelsen og ansatte på IT 

er god. Videre er det avgjørende for å få ordningen med personvernombud til å 

fungere at den enkelte virksomhet er selvgående når det kommer til 

implementering av tiltak for å styrke personvernet. Undertegnede opplever at 

dette i noen grad er tilfellet, og som nevnt over er inntrykket at personvern tas 

på alvor. Personvernombudet har ved flere anledninger vært hos alle 

virksomhetene i 2022, holdt en del kurs, presentasjoner og mindre formelle 

møter. Denne kontakten oppleves veldig nyttig og er viktig for å holde 

personvern aktuelt og høyt prioritert. Det er ønskelig at personvernombudet 

fortsetter å bli invitert til å holde foredrag, presentasjoner og delta i møter hvor 

personvern drøftes.  

KORT OM 2022 

ARBEIDET MED PERSONVERN 

Innledningsvis ble det nevnt at det arbeides med personvern og 

informasjonssikkerhet hos alle virksomhetene. Personvernombudet har blitt 

bedt om holde veldig mange kurs og presentasjoner hos samtlige i løpet av 

2022. Dette er et viktig tiltak for å løfte bevisstheten hos de ansatte. Videre vil 

det være avgjørende at man ikke slipper dette som tema i fremtiden, men at det 

blir et punkt på agendaen i forskjellige fora. Her vil det ofte være naturlig å 

invitere inn personvernombudet som kan si noe om aktuelle tema spilt inn på 

forhånd. 

Personvernombudets inntrykk er at det er et ønske og en intensjon fra ledelsen 

om å arbeide med dette feltet. Det blir imidlertid ikke alltid slik, da andre deler 

av driften tar opp tid og ressurser. Det er ønskelig at man i fremtiden setter 

personvern høyere på agendaen, spesielt med tanke på følgene som kan oppstå 

ved manglende prioritering. Det er også tydelig når kurs og presentasjoner blir 

holdt, at det er ujevnt nivå på kunnskap om personvern hos de ansatte. 

BRUDD PÅ PERSONVERNET 
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I løpet av 2022 har Helse Vest IKT rapportert 150 brudd på personvernet som 

har opprinnelse i datasystemene. 30-40 av disse berørte også de private ideelle. 

Forklaringen på at ikke alle berører de private og at det er en omtrentlig 

angivelse, er at de forskjellige virksomhetene benytter litt forskjellige systemer 

eller har tatt i bruk bare deler av funksjonaliteten i systemene.  

I tillegg kommer de brudd man opplever internt i virksomheten, og som 

saksbehandles hos virksomheten selv. Brudd på personvernet internt håndteres 

av den enkelte virksomhet etter egne interne rutiner, og personvernombudet 

kan tas med på råd i forbindelse med saksbehandlingen.  

Undertegnede har blitt rådspurt eller innkalt til behandling i veldig få av de 

avvik som har blitt rapportert internt. Det er lett å anta at dette er grunnet god 

og ryddig intern behandling av avvik. Undertegnede har imidlertid kunnskap 

om at dette ikke alltid er tilfelle, og ber om at behandling av avviksrapportering 

blir satt på dagsorden. Det er nærliggende å tro at det i tillegg forekommer en 

underrapportering av avvik. Fra flere av virksomhetene er det tilbakemeldt at 

antall avviksmeldinger øker etter en kursrekke er holdt. 

Det er til det beste for virksomheten at man klarer å arbeide frem en kultur 

hvor det er helt kurant å melde fra om avvik. Videre er viktig at alle 

virksomheter dokumenterer saksbehandlingen av avvik slik at dette kan 

fremlegges på oppfordring. 

FØRINGER FRA TILSYNSMYNDIGHETENE 

Datatilsynet kommer ikke med anbefalinger til hva man skal arbeide med til 

enhver tid, og sier lite om hva de har fokus på i tilsyn. På bakgrunn av de gebyr 

som er ilagt i løpet av 2022 er det vanskelig å se en rød tråd. Datatilsynet har 

ilagt gebyr for overtredelser av personvernet vedr manglende sikring av arkiv, 

manglende rettsgrunnlag for innsamling av persondata, for dårlig sikkerhet 

rundt behandling av data, brudd på epostforskriften og arbeidsgivers innsyn i 

ansattes epost samt kredittvurdering av kunder uten rettsgrunnlag. Det nevnes 

også at en stor treningssenterkjede i Norge fikk 10 millioner i gebyr grunnet 

manglende rettsgrunnlag for behandling av treningsdata samt å ikke 

etterkomme krav om innsyn og sletting av kundenes opplysninger. 

Treningssenterkjeden klaget på gebyrets størrelse, men ble ikke hørt med sine 

innsigelser. I februar 2023 ble gebyrets størrelse vedtatt opprettholdt. Listen er 

ikke uttømmende, men illustrerer arbeidet til Datatilsynet og at de arbeider 

med hele rettsområdet.  

ANBEFALING TIL OMRÅDER MED EKSTRA OPPMERKSOMHET I 2023 



SIDE 7 

Følsomhet Intern 

Man blir aldri ferdig når det kommer til arbeidet med personvern, og det er 

ikke mulig å arbeide med alt samtidig. Undertegnede ønsker derfor å peke på 

noen områder under hvor man gjerne kan starte, og ha et ekstra blikk på i 2023. 

Rettesnoren er at man skal forhindre brudd på Konfidensialitet, Integritet, 

Tilgjengelighet og Robusthet.  

ELDRE ARKIV 

Først og fremst er det nødvendig at den enkelte virksomheter undersøker om 

man har eldre papirarkiv som ikke er tilstrekkelig sikret med tanke på 

oppbevaring og tilgangsstyring. Videre er det slik at man bør makulere det man 

ikke trenger å oppbevare, og undersøke muligheten for å digitalisere det man 

skal beholde. Digitale arkiv må sikres, tilgangsstyres og lagres trygt.  

AVVIKSHÅNDTERING 

Samtlige virksomheter må ha på plass en rutine for avvikshåndtering samt 

nærmere definerte personer som har ansvar for å saksbehandle avvik. Her er 

det viktig at man har på plass et egnet system for rapportering, og at de ansatte 

forstår omfanget av plikten til å rapportere avvik.  

INTERNKONTROLL 

Skal en virksomhet få til å arbeide godt med personvern, fordrer det også at 

man kontrollerer seg selv. Virksomheten må derfor ha en rutine for 

internkontroll som også inkluderer internkontroll for forskningsprosjekter, 

samt ha dette som en post på årshjulet. På denne måten sikrer virksomheten at 

det blir gjennomført og resultatet dokumentert. Det kan være her være naturlig 

å starte med ledergruppen i virksomheten, for å sikre at god personvernkultur 

smitter nedover i organisasjonen.  

M365 

Alle virksomhetene som skal over på Microsoft M365 og over på skyløsninger 

vil oppleve endringer i hvordan man arbeider med dokumenter og hvordan 

disse lagres. Selv om en stor del av funksjonaliteten er selvforklarende, vil det 

være utfordringer når rutiner for hvordan man samhandler, deler dokumenter 

og lagrer disse. Eneste løsningen er å gi brukerne tilstrekkelig opplæring slik at 

dokumenter ikke kommer på avveie.  

SOSIALE MEDIER 

Sosiale medier har vært mye diskutert i 2022. Det er ønskelig at alle 

virksomhetene tar diskusjonen i egen virksomhet og konkluderer snarlig 

vedrørende videre bruk eller avvikling av sosiale medier.  
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SKYGGE-IT 

Helse Vest IKT fasiliteter og driver support på veldig mange systemer og 

programmer. Ved å gå til anskaffelse av IT-produkter gjennom Helse Vest IKT 

er man sikret stor grad av trygghet når det kommer til personvern, 

informasjonssikkerhet, support og løpende oppdatering av produktet. På tross 

av dette finnes det systemer, programmer og utstyr som er kjøpt inn utenom 

vanlige kanaler i virksomheten. Her kan det være programvare som driver og 

samler inn data om bruker/pasient uten at det er tillatt. Det er viktig at 

virksomheten får en oversikt over disse programmene/utstyret og begrenser 

utenforstående sin tilgang til personopplysninger.  

TILGANGER 

Det er ikke alle som har gode rutiner for å ta bort tilganger fra de ansatte. Ofte 

endrer ansatte stilling eller ansvarsområde, og skal dermed ha innskrenkede, 

utvidede eller andre tilganger enn tidligere. I andre tilfeller er det noen som 

slutter, uten at deres brukerkontoer og tilganger slettes. Gode prosedyrer og 

rutiner er avgjørende. 

BEVISSTGJØRING 

Vi må fortsette arbeidet med å gjøre ansatte mer bevisst på hva personvern er 

og den enkeltes ansvar når personopplysninger håndteres. Alle bør ta e-lærings 

kurs, nyansatte må få innføring i rutiner og prosedyrer og ledelsen må gå foran 

som eksempel. Personvernombudet vil også fortsette arbeidet med å holde 

kurs, presentasjoner og foredrag i fora hvor dette er passende. 

 

Opplisting over kan se omfattende ut, men flere av punktene trenger ikke være 

veldig ressurskrevende. Dette er ment som et innspill til et sted å begynne, og 

ofte vil ett tiltak avhjelpe mer enn en problemstilling. Når grep er tatt er det 

viktig at dette dokumenteres og kan fremskaffes på oppfordring senere. Og som 

alltid; det må være lav terskel for å ta kontakt med personvernombudet for å 

diskutere personvern.  

Bergen, 27.02.2023, 

 

Espen Garmannslund 

Personvernombud 
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