
 

 
 
 

Styresak 
 
  
Dato dok.: 13.02.2019 Administrerende direktør 

Møtedato: 01.03.2019  

Vår ref.: 18/12687-5 Postadresse: 1478 LØRENSKOG 

  Telefon: +47 67 96 00 00 

Vedlegg:  Rapport fra konsernrevisjonen  

 
 
Sak 08/19 Konsernrevisjonens rapport fra kartlegging av status på arbeidet 
med tilpasning til ny personvernforordning (GDPR) i foretaksgruppen 
 
Ny personvernforordning (GDPR) trådte i kraft 20. juli 2018. Helseforetakene har et 
selvstendig ansvar for at behandlingen av personopplysninger er i overensstemmelse med 
GDPR.  
 
Konsernrevisjonen har gjennomført en kartlegging av status på arbeidet med tilpasning til ny 
personvernforordning (GDPR) i foretaksgruppen i HSØ. Kartleggingen på Akershus 
universitetssykehus ble gjennomført i oktober 2018 gjennom innhenting av dokumenter og 
samtaler. Kartleggingen er gjennomført på alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Endelig 
rapport ble oversendt helseforetakene 13. februar 2019. Konsernrevisjonens vurdering av 
status på arbeidet ved Akershus universitetssykehus per oktober 2018 er gjengitt i figuren 
nedenfor:  
 

 
 
«Ahus har startet arbeidet med å tilpasse helseforetakets prosesser og systemer med 
henblikk på personvernforordningen, og den innledende kartleggingen av gap er ferdigstilt. 
Enkelte tilpasninger til personvernforordningen er gjennomført. Flere tiltak gjenstår, men 
konkretisering og gjennomføring i en samlet plan har startet opp. Helseforetakets 
styringssystem for informasjonssikkerhet vil i løpet av kort tid bli oppdatert i samsvar med 
forordningen.» 
 
Oversikt over status i helseforetakene er samlet i vedlagte rapport fra konsernrevisjonen. 
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Bakgrunn 
Konsernrevisjonen gjennomførte i oktober-november 2018 en kartlegging av status på 
arbeidet med tilpasning til ny personvernforordning (GDPR), for å få oversikt over hvor langt 
helseforetakene i Helse Sør-Øst har kommet i arbeidet med å tilpasse seg forordningen. 
Kartleggingen omfattet kun kravene i personvernforordningen som vurderes å være mest 
relevant og vesentlig. Kartleggingen omfattet ikke etterlevelsen av prosesser og rutiner i 
helseforetakene. 
  
I arbeidet med kartleggingen har konsernrevisjonen valgt å rapportere status på følgende 
områder: 

1. Fremdrift av tilpasningen til GDPR og intern organisering av arbeidet 
2. Utvalgte områder i internkontrollen: 

a. Prosesser, systemer og dokumentasjon 
b. Roller og ansvar 
c. Bevisstgjøring og opplæring 

3. Behandling av personopplysninger i fem faser: 
a. Behandlingsgrunnlag 
b. Innsamling av data 
c. Relevant bruk og den registrertes rettigheter 
d. Overføring av data 
e. Sletting av data 

 
Rapporten synliggjør områder der det kan være aktuelt med forsterket regionalt samarbeid. 
Konsernrevisjonen gir videre anbefalinger på områder som ytterligere kan forbedres. 
 
I tiden etter kartleggingen er det i GDPR-prosjektet på Akershus universitetssykehus jobbet 
videre på flere av de kartlagte områdene. Status på noen av områdene er derfor endret:  
 
- Prosesser, systemer og dokumentasjon:  

Status pr oktober 2018 (vurdert av Konsernrevisjonen): ÷  
«Styringssystemet for informasjonssikkerhet er ikke oppdatert mht. GDPR. Oppdatering 
vil skje fortløpende etter hvert som de felles regionale tilpasninger til 
personvernforordningen blir ferdigstilt.» 
Status pr februar 2019: Arbeidet med å effektuere styringssystemet er startet opp i 
samarbeid med DDT og foretaksrevisjonen 

  
- Bevisstgjøring og opplæring:  

Status pr. oktober 2018 (vurdert av Konsernrevisjonen): +/÷  
«Systematisk analyse og vurdering av opplæringsbehovet skal gjennomføres som den 
del Ahus' tilpasning til personopplysningsforordningen.» 
Status pr februar 2019: Vurdering av opplæringsbehovet er gjennomført og nødvendige 
aktiviteter er lagt i handlingsplan med ansvar og frist.  
 

- Behandlingsgrunnlag:  
Status pr oktober 2018 (vurdert av Konsernrevisjonen): +/÷  
«Ahus har startet å dokumentere rettslig grunnlag og formål for behandling av 
personopplysninger i protokoll. Protokollen forventes å være ferdigstilt i løpet av 2018.» 
Status pr februar 2019: Art 30-protokollen er ferdigstilt i versjon 1.0.  

 
- Systematisk sletting av data:  

Status pr oktober 2018 (vurdert av Konsernrevisjonen): ÷  
«Innenfor HR-området er en rutine for avvikling av personopplysningene under 
utarbeidelse.»  
Status pr februar 2019: Rutinen er utarbeidet og implementert 
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1.1 Bakgrunn
Ny personvernforordning (GDPR) trådte i kraft 20. juli 2018. 
Helseforetakene har et selvstendig ansvar for at behandlingen av 
personopplysninger er i overensstemmelse med GDPR. 

Helseforetakene som dataansvarlig (jamfør behandlingsansvarlig i 
helselovgivningen), kartlegger og oppgraderer systemer og prosesser i 
tråd med personvernforordningens krav. Aktivitetene skjer i samarbeid 
med og med bistand fra Sykehuspartner HF i forbindelse med tjenester 
der Sykehuspartner HF er databehandler. I tillegg har Sykehuspartner HF 
selvstendige krav i sin rolle som databehandler for helseforetakene.

Helseforetakene er nå i en fase der prosesser og organisasjon ikke ennå 
har funnet sin endelige form på det aktuelle området. Konsernrevisjonen 
har derfor sett det som mest hensiktsmessig å støtte innføringen ved å 
kartlegge status i foretaksgruppen som et rådgivningsoppdrag, i stedet for 
å foreta en revisjon på området.

1.2 Formål med oppdraget
I en overgangsperiode kan helseforetakene gi rimelige forklaringer på 
manglende samsvar med forordningen. Denne perioden vil på et tidspunkt 
ta slutt. Kartleggingen gjennomføres for å få oversikt over hvor langt 
helseforetakene har kommet i arbeidet med å tilpasse seg forordningen. 
Videre vil kartleggingen gi et grunnlag for videre lokal og regional 
oppfølging av forordningen i foretaksgruppen.

Vi har utarbeidet en samlet oversikt over status i helseforetakene. Denne 
synliggjør områder der det kan være aktuelt med forsterket regionalt 
samarbeid. Konsernrevisjonen gir anbefalinger på områder som ytterligere 
kan forbedres.

1. Innledning

I tillegg til kartleggingen har konsernrevisjonen utarbeidet en 
"revisjonsguide" med sentrale krav for å etterleve forordningen, jamfør 
vedlegg 1.

1.3 Innretning, omfang og avgrensning
Kartleggingen er gjennomført på alle helseforetakene i Helse Sør-Øst og vil 
bli gjennomført i det  regionale helseforetaket på et senere tidspunkt.

Oppdraget er gjennomført ved gjennomgang av dokumentasjon mottatt  
fra helseforetakene. I tillegg er det gjennomført et arbeidsmøte i hvert 
helseforetak med sentrale ansatte i personvernarbeidet. I noen 
helseforetak har også administrerende direktør deltatt. Konsern-
revisjonenes beskrivelse av status og vurderinger er basert på mottatt 
informasjon i disse sammenhenger. Status per helseforetak (kapittel 5) er 
avstemt med de respektive helseforetakene.

Kartleggingen er gjennomført lokalt i helseforetakene i perioden primo 
oktober til medio november 2018.

Kartleggingen omfatter kun kravene i personvernforordningen som 
vurderes å være mest relevant og vesentlig. Kartleggingen omfatter ikke
etterlevelsen av prosesser og rutiner i helseforetakene. 

I arbeidet med kartleggingen har vi valgt å rapportere status på følgende tre 
områder:

a) Fremdrift av tilpasningen til GDPR og intern organisering av arbeidet
b) Utvalgte områder i internkontrollen
c) Behandling av personopplysninger i fem faser

Side 3



a) Status på framdrift av tilpasningen til GDPR og intern 
organisering av arbeidet

Helseforetakene arbeider med å tilpasse sine prosesser og systemer med 
henblikk på personvernforordningen. I denne rapporten gir vi en vurdering 
av overordnet status på arbeidet ved hvert helseforetak. Vurderingen er 
uttrykt gjennom en forenklet modenhetsskala med glidende overganger. 
Kapittel 5 gir en detaljert beskrivelse for det enkelte helseforetak.

Status omfatter ikke helseforetakenes etterlevelse av forordningen og 
interne rutiner.

Side 4
Figur 1: Status på helseforetakenes arbeid for å tilpasse prosesser og systemer.
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Roller og ansvar
• Intern organisering
• Personvernombud
• Mandater

Bevisstgjøring og 
opplæring

• Kurs- og opplæringsplaner

Prosesser, 
systemer og 
dokumentasjon

• Virksomhetsstyrings- og kvalitetssystem, 
styringssystem for informasjonssikkerhet

• Protokoll over behandlingsaktiviteter
• Risikovurderinger
• Melding om brudd til Datatilsynet og til den 

registrerte

c) Behandling av personopplysninger i fem faser
Personvernforordningens krav gjelder gjennom alle fasene i behandlingen 
av personopplysninger – fra innsamling til avvikling av data. Fasene er 
fremstilt som et livsløp for opplysningene med ulike krav i hver fase, se 
figuren under. Hva som inngår i de ulike fasene er utdypet i kapittel 4.

b) Utvalgte områder i internkontrollen

Forordningen stiller krav til at virksomheten etablerer tekniske og 
organisatoriske tiltak for å ivareta sitt ansvar for behandling av person-
opplysninger. Dette krever at helseforetakene utformer et internkontroll-
system som viser hvordan de ivaretar sitt ansvar på området. Tabell 1 
under viser elementene i internkontrollsystemet som vi har kartlagt.

Tabell 1: Utvalgte områder i internkontrollen4



2.1 Status i foretaksgruppen
Alle helseforetakene har startet arbeidet med å tilpasse sine prosesser og 
systemer til personvernforordningen. Helseforetakene som har kommet 
lengst har gjennomført en rekke tiltak med utgangspunkt i en kartlegging 
av forskjellen mellom krav i forordningen og dagens situasjon (videre 
betegnet gap) og utarbeidet en påfølgende tiltaksplan. For andre 
helseforetak er kartleggingen enten avsluttet eller er kommet godt i gang, 
men tiltaks- og/eller videre fremdriftsplaner er ikke ferdig utarbeidet eller 
påbegynt. De fleste helseforetakene er i den siste kategorien.

Noen få helseforetak har kommet forholdsvis kort i kartleggingen og den 
videre framdriften er i begrenset grad planlagt med leveranser og 
milepæler. Felles for alle helseforetakene er at tiltak iverksettes 
fortløpende for å lukke gap der det er mulig og hensiktsmessig, slik at 
tiltak ikke unødig må utsettes i påvente av samordnede planleggings-
prosesser.

Det regionale styringssystemet for informasjonssikkerhet oppdateres i 
henhold til personvernforordningen, men noe gjenstår fortsatt. 
Helseforetakenes lokale styringssystem for informasjonssikkerhet skal 
tilsvarende oppdateres for å reflektere endringene i det regionale 
styringssystemet. Noen helseforetak implementerer de regionale 
oppdateringene fortløpende. Andre helseforetak avventer lokale 
oppdateringer inntil det foreligger en regional versjon som er oppdatert i 
sin helhet.

2. Overordnet oppsummering – status og organisering 
av arbeidet i foretaksgruppen

2.2 Organisering av arbeidet i helseforetakene
Helseforetakene har valgt forskjellig tilnærming for å tilpasse seg den nye 
personvernforordningen. De fleste helseforetakene har en 
foretaksovergripende organisering, enten i form av et prosjekt, eller som en 
sentral arbeids-gruppe. Prosjektet eller arbeidsgruppen har fått i oppgave å 
planlegge, koordinere, rapportere og til dels gjennomføre kartlegging og 
tiltaksarbeid. Underveis i tilpasningsarbeidet har klinikkene blitt, eller skal 
bli, involvert i gjennomføringen.

I to helseforetak er det ikke nedsatt et sentralt, foretaksovergripende 
prosjekt eller arbeidsgruppe. I disse foretakene er det den respektive klinikk 
eller funksjon som selv skal organisere tilpasning til forordningen, men med 
betydelig bistand fra støttefunksjonene informasjonssikkerhetsleder og 
personvernombud. Planlegging, koordinering, gjennomføring og 
rapportering følger de ordinære ansvarslinjene ved helseforetaket.

Det er flere faktorer har betydning for hvor langt et foretak har kommet i 
tilpasningen til personvernforordningen: 
• Hvor grundig kartleggingen skal være fra starten av
• Ulike utgangspunkter for kartleggingen 
• Når prosessen har startet opp

Likevel mener vi å kunne se en tydelig sammenheng mellom organisering 
og status. De helseforetakene som har laget foretaksovergripende 
prosesser med samlet planlegging, koordinering og rapportering er også de 
som har kommet lengst i tilpasningsarbeidet.
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3.1 Regionalt samarbeid og løsninger for felles 
utfordringer
Helseforetakene har et selvstendig ansvar for å utarbeide løsninger for å 
imøtekomme kravene i personvernforordningen. Vi vurderer likevel at 
helseforetakene kan få en mer effektiv prosess med mer standardiserte 
løsninger gjennom et mer omfattende regionalt samarbeid. Vi vil trekke 
fram følgende områder:

a) Informasjon til den registrerte er ikke tilpasset GDPR 
b) Innebygd personvern og vurdering av personvernkonsekvenser
c) Manglende funksjonalitet i DIPS for arkivering
d) Personopplysninger utenfor fagsystemer
e) Regionale fora

a) Informasjon til den registrerte er ikke tilpasset GDPR
Informasjon som er tilgjengelig på helseforetakenes hjemmesider er i liten 
grad tilpasset kravene i personvernforordningen. Informasjonen skal være 
kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig og på et klart og enkelt 
språk. Dette gjelder informasjon til både pasienter, ansatte og deltagere i 
forskning mv. Se avsnitt 4.2.1.

Informasjon som helseforetakene gir på hjemmesidene bør være like-
lydende for alle helseforetak. Vi anbefaler et samarbeid med mål om å 
utarbeide tekster som kan benyttes av alle helseforetak.

b) Innebygd personvern og vurdering av personvernkonsekvenser
Flere lokale tiltak som har blitt eller skal bli gjennomført vil kunne gjen-
brukes på eller samordnes med de andre helseforetakene:
• Mal for gjennomføring av DPIA (for eksempel mal utarbeidet av Ahus)
• OUS' planlagte forespørsel til alle aktuelle leverandører om status og 

deres eventuelle utviklingsplaner for innebygd personvern
• OUS' "rammeverk" for vurdering av innebygd personvern i 

egenutviklede løsninger.

3. Aktuelle områder for forsterket regionalt samarbeid
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Etter vår vurdering bør det avklares regionalt når en vurdering av 
personvernkonsekvenser skal gjennomføres i eksisterende løsninger. I 
tillegg bør det vurderes om en mer systematisk deling av personvern-
vurderinger mellom helseforetakene kan gjennomføres, uten at dette går 
på bekostning av det lokale dataansvaret.

c) Manglende funksjonalitet i DIPS for arkivering
DIPS har ikke funksjonalitet for arkivering av personopplysninger. For at 
kravet om regelmessig sletting skal innfris, anbefaler vi at problemstillingen 
settes på dagsordenen på regionalt nivå.

d) Personopplysninger utenfor fagsystemer
Noen helseforetak har startet opp tiltak for å få bedre oversikt over 
behandling av personopplysninger i verktøy som Public 360° og Outlook 
med sikte på å begrense behandling av personopplysninger utenfor fag-
systemene. Årsakene til at disse verktøyene brukes til behandling av 
personopplysninger kan blant annet være mangelfull funksjonalitet i 
fagsystemene eller manglende bevissthet blant medarbeiderne.

Denne problemstillingen bør etter vår vurdering drøftes i et regionalt 
samarbeid for å finne praktiske løsninger på en effektiv måte.

e) Regionale fora
Det er flere formelle og uformelle nettverk i foretaksgruppen hvor 
personvernforordningen behandles.

På HR-området er det to formelle møtearenaer, HR-direktørmøte og 
forvaltningsforum, der personvern kan være på dagsordenen. 



I tillegg er det opprettet et uformelt HR GDRP-nettverk, der alle helse-
foretakene er invitert og som er ledet av OUS. Samarbeidet bidrar til en 
mer ensartet tilnærming til aktuelle problemstillinger og praksis.

Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) er et formelt nettverk for 
informasjonssikkerhet og personvern der alle helseforetakene tar del. RSR 
forvalter det regionale styringssystemet for informasjonssikkerhet som blir 
tilpasset de nye kravene fra personvernforordningen. Rådet har et 
arbeidsutvalg – Regionalt sikkerhetsvurderingsteam (RSV) – som 
behandler risikovurderinger av regionale løsninger før vurderingene 
legges frem for respektive helseforetakene.

I syv av elleve helseforetak er rollene som personvernombud og 
informasjonssikkerhetsleder delt på to ansatte. Etter vår vurdering er 
personvern og informasjonssikkerhet to ulike fagfelt som riktignok er  på 
mange områder. Slik RSR er sammensatt i dag med hovedsakelig 
informasjonssikkerhetsledere bør det vurderes om RSR er rette sted for å 
drøfte de mer prinsipielle sidene ved personvern på et regionalt nivå. 
Eventuelt avvikende fortolkning av prinsipper for behandling av 
personopplysninger kan potensielt gi seg utslag i ulik pasientbehandling 
innenfor helseregionen.
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3.2 Potensiale for mer effektiv samhandling mellom SP 
og helseforetakene
Sykehuspartner har en særlig viktig rolle som helseforetakenes primære 
data-behandler og tjenesteleverandør. Dette forutsetter standardiserte 
samhandlings- og leveranseprosesser. Vi vil i denne sammenheng trekke 
fram:
a) Effektiv forvaltning av protokoll for behandling av personopplysninger
b) Godkjenning av underdatabehandler
c) Risikovurderinger ved endring av tjenester

a) Effektiv forvaltning av protokoll
Helseforetakene, som dataansvarlig, og Sykehuspartner, som data-
behandler og tjenesteansvarlig, har krav til å ha en oppdatert protokoll for 
de systemer som inngår i tjenesten. Vår kartlegging viser blant annet at:
• Protokollene i helseforetakene utarbeides i ulike verktøy
• Protokollene har ikke et standardisert oppsett
• Systemene og tjenestene har ikke standardiserte betegnelser

Vi anbefaler at Sykehuspartner og helseforetakene i det videre arbeidet i 
fellesskap bør standardisere oppsett og rutiner for å effektivisere leveranse-
prosessene, samt forenkle og automatisere forvaltningen av protokollene.

b) Godkjenning av underdatabehandler
Sykehuspartners bruk av underleverandører til databehandling skal skriftlig 
godkjennes av helseforetakene i henhold til databehandleravtalene.



Det er ikke etablert en felles forståelse mellom Sykehuspartner og 
helseforetakene for når og hvordan en godkjennelse av underdata-
behandler skal gjøres i praksis. Dagens praksis legger opp til godkjennelse 
etter at Sykehuspartner har inngått avtale med leverandør.  Vår vurdering 
er at så sent i prosessen er valg av underdatabehandler i praksis avgjort, 
og at helseforetakenes innflytelse i realiteten er begrenset.

c) Risikovurderinger ved endring av tjenester

Som dataansvarlig skal helseforetakene på et selvstendig grunnlag vurdere 

personkonsekvensene ved tjenesteendringer. Sykehuspartner utarbeider 

risikovurderinger ved endringer i tjenester med hensyn til informasjons-

sikkerhet. I henhold til dagens praksis for eksisterende tjenester håndteres 

risiko- og personvernvurderingene i en kombinert prosess i forkant av 

produksjonssetting.

Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetakets vurdering av personvern-

konsekvenser gjennomføres i designfasen tidligere i endringsprosessen. Vi 

vil også understreke viktigheten av at helseforetakene i denne forbindelse 

har rutiner for å involvere interne ressurser med nødvendig personvern-

kompetanse og kjennskap til de aktuelle løsningene.

Side 9



4.1 Internkontroll
Gjennom tekniske og organisatoriske tiltak skal helseforetakene sørge for 
at personopplysningene behandles lovlig, sikkert og forsvarlig.

4.1.1 Prosesser, systemer og dokumentasjon

Kvalitets- og ledelsessystem
I regi av Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) oppdateres det regionale 
styringssystemet for informasjonssikkerhet med hensyn til personvern-
forordningen. Mange dokumenter er ferdigstilt i styringssystemet, men 
noen dokumenter gjenstår fortsatt. Det regionale styringssystemet består 
av felles utarbeidede dokumenter som skal tilpasses og implementeres på 
det enkelt helseforetak.  Det gjenstår å tilpasse og implementere alle 
endringene i rammeverket i foretakenes egne kvalitets- og ledelses-
systemer. Noen helseforetak har påbegynt implementeringen og 
implementerer gradvis etter hvert som dokumenter i det regionale 
styringssystemet blir ferdigstilt, mens andre helseforetak avventer 
implementering inntil en ny, komplett regional versjon foreligger.

Protokoll
Det er mye aktivitet i helseforetakene for å etablere protokollene for 
behandling av personopplysninger. To helseforetak har ferdigstilt sine 
protokoller med nødvendig informasjon. De øvrige helseforetakene har 
alle i stor grad fastlagt rammene for sine protokoller, men har i ulik grad 
fremskaffet og registrert nødvendig informasjon.

Protokollene skal brukes til andre formål utover kravene i forordningen, 
og skal gi helseforetakene bedre oversikt over informasjonsbehandlingen. 
Helseforetakene får dermed større nytte av protokollen, men må også 
bruke mer tid til å fremskaffe nødvendig informasjon.

4. Oppsummert status per område
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Helseforetakene bruker forskjellige systemløsninger til sine protokoller: 
Excel, SharePoint eller en modul i det lokale ledelses- og kvalitetssystemet. 
Det er ikke planlagt noen felles forvaltning av protokollene med utgangs-
punkt i Sykehuspartner HF som felles tjenesteleverandør. En effektiv 
forvaltning ville eventuelt kreve en samordnet datamodell eller grensesnitt 
for mer automatisert oppdatering av protokollene i  helseforetakene og 
Sykehuspartner, noe det i dag ikke er tilrettelagt for.

Melding om brudd til Datatilsynet og til den registrerte
Alle helseforetakene har en rutine der personvernombudet melder om 
brudd på personvernet til Datatilsynet. 

Rutiner for melding om brudd til den registrerte varierer mellom helse-
foretakene. Flere helseforetak arbeider med å ferdigstille rutiner, mens 
andre har etablert en rutine.

4.1.2 Roller og ansvar

Generelt
Nødvendige roller og ansvarsforhold er i stor grad definert. Ved noen 
helseforetak gjenstår det fortsatt å få etablert roller og ansvar fullt ut i 
henhold til kravene til personvern og den regionale prosedyren 
"Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet".

Personvernombud
Personvernombudet skal gi råd til dataansvarlig om forpliktelsene virksom-
heten har etter personvernlovgivningen, samt til de ansatte som utfører 
behandlingen av personopplysninger. Datatilsynet understreker: "det er 
svært viktig at virksomheten legger til rette for ombudets uavhengighet for 
å unngå en interessekonflikt".



Alle helseforetakene har etablert et personvernombud. Ombudene, med 
unntak av ett, rapporterer funksjonelt direkte til sin respektive 
administrerende direktør.

Det varierer mellom helseforetakene på hvilket nivå personvern-
ombudene administrativt er plassert, men de fleste har lagt ombudet på 
nivå tre under sentral stab.

På fire av elleve helseforetak er rollen som personvernombud kombinert 
med rollen som informasjonssikkerhetsleder, mens de øvrige helsefore-
takene har delt rollene på to ansatte.

På to av de fire helseforetakene som kombinerer rollene, er rollene 
plassert i enhet for teknologi og ehelse. Begge de to aktuelle helsefore-
takene har vurdert risikoen for interessekonflikt og funnet risikoen 
akseptabel.

4.1.3 Bevisstgjøring og opplæring
Tilstrekkelig kompetanse og bevissthet er en forutsetning for et godt 
personvern.

Det varierer mellom helseforetakene hvor systematisk og omfattende 
opplæringen i personvern er. De fleste har opplæringstilbud for nyansatte, 
og flere helseforetak har tilbud til øvrige ansatte og ledere. Noen få 
helseforetak stiller krav til deltagelse, mens for de fleste er opplæringen 
frivillig.

OUS har utviklet e-læringskursene PIIP (personvern og informasjons-
sikkerhet i praksis) og PIIF (personvern og informasjonssikkerhet i 
forskning). Disse kursene er bearbeidet på regionalt nivå og tilpasset 
behovet og gjort tilgjengelig for de andre helseforetakene.
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Flere av helseforetakene vurderer ytterligere opplæringstiltak som en del 
av arbeidet med tilpasningene til personvernforordningen.

Noen helseforetak har startet arbeidet med å sette opplæring og 
kompetanse i personvern inn i en helhetlig plan der tiltakene tilpasses 
aktuelle roller og funksjoner. 

4.2 Behandling av personopplysninger i en livssyklus
Personvernforordningen gjelder for alle fasene i behandlingen av person-
opplysninger. Fasene i livsløpet beskrives med tilhørende krav, se figur 2.

4.2.1 Valg av behandlingsgrunnlag

Konsernrevisjonen har i kartleggingen ikke vurdert om riktig grunnlag er 
brukt for hver protokollførte behandling.

Samlet status for foretaksgruppen
Alle helseforetakene har påbegynt kartlegging og dokumentasjon av 
behandlingsgrunnlaget i protokoll. Fire helseforetak er ferdig med å  
dokumentere behandlingsgrunnlaget.

På HR-området er kartlegging av behandlingen av personopplysninger og 
dokumentasjon av behandlingsgrunnlaget i stor grad ferdigstilt i alle helse-
foretakene.

Sentralt i denne sammenhengen er:
Helseforetakene behandler en stor mengde personopplysninger med 
hovedvekt på spesielle kategorier av personopplysninger (helse-
opplysninger). I pasientbehandlingen er behandlingen i hovedsak lov-
hjemlet. Til bruk i sekundære formål (forskning og kvalitetssikring) 
plikter helseforetakene å identifisere egnet behandlingsgrunnlag etter 
artiklene 9 og 6. Behandlingsgrunnlaget skal dokumenteres skriftlig.



4.2.2 Innsamling av data

Konsernrevisjonenes kartlegging omfatter ikke informasjon som gis 
direkte til pasienter i forbindelse med helsehjelp.

Samlet status for foretaksgruppen
Informasjon til den registrerte
Informasjon om innsamling av personopplysninger og den registrertes 
rettigheter som er tilgjengelig på helseforetakenes hjemmesider er 
utformet med utgangspunkt i helselovningen. Tekst og innhold er i liten 
grad fornyet med tanke på de nye formkravene som har kommet med 
personvernforordningen. Informasjonen skal være "kortfattet, åpen, 
forståelig og lett tilgjengelig og på et klart og enkelt språk".
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Innebygd personvern og vurdering av personvernkonsekvenser
Prosjektveiviseren er den regionale prosjektmetodikken. Denne skal brukes 
ved utvikling av nye informasjonssystemer, og skal oppdateres i henhold 
personvernforordningen. Konkretisering av prosjektenes ansvar er i stor 
grad ferdig. Beskrivelse av hvordan kravene skal etterkommes, maler, 
sjekklister mv. er i noen grad utarbeidet. 

For nye løsninger som behandler personopplysninger har helseforetakene i 
varierende grad implementert rutiner for vurdering av personvern-
konsekvenser. I påvente av avklaringer fra Datatilsynet har blant annet Ahus 
utarbeidet en mal som også benyttes av flere andre helseforetak.

For den eksisterende løsningsporteføljen viser vår kartlegging at:
• Det er ulike oppfatninger i helseforetakene om hvordan kravene til 

innebygd personvern og DPIA i praksis skal håndteres.
• Helseforetakene har ikke kartlagt om systemene i tilstrekkelig grad har 

innebygd personvern.
• OUS har planlagt en forespørsel til alle aktuelle leverandører om status og 

eventuelle utviklingsplaner for innebygd personvern. Forespørselen vil 
fungere både som informasjonsinnhenting og som et påtrykk overfor 
leverandørene om å tilpasse løsningene til kravene.

• OUS har etablert et "rammeverk" for innebygd personvern som grunnlag 
for å evaluere sine egenutviklede løsninger.

Personvern ved lokale anskaffelser
De regionale ikt-sikkerhetskravene omfatter bare deler av personvernet 
med hovedvekt på informasjonssikkerhet. Et aktuelt eksempel er person-
vernforordningens prinsipp om dataminimering som ikke er en del av ikt-
sikkerhetskravene. Sikkerhetskravene blir i åtte av elleve helseforetak 
rutinemessig lagt til grunn ved anskaffelser. I de siste tre er det ingen fast 
rutine for å stille krav til sikkerhet og personvern samt vurdere 
leverandørenes løsninger og svar.

Sentralt i denne sammenhengen er:
Informasjon om behandlingen og åpenhet er et grunnleggende krav
for alle som behandler personopplysninger. Forordningen stiller 
detaljerte krav til både utforming og innhold av informasjon som går 
ut til den registrerte (artikler 12, 13 og 14).

Dataansvarlig skal gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak for å 
sikre at personopplysninger behandles i henhold til forordningens krav 
om blant annet personvern og informasjonssikkerhet. Tiltakene skal i 
størst mulig grad bygges inn i systemene (artikkel 25), noe som må 
håndteres i blant annet prosessen for anskaffelser og i Prosjektvei-
viseren. Tiltakene skal velges ut og tilpasses etter konkret vurdering av 
personvernkonsekvenser for den registrerte (artikkel 35).



4.2.3 Relevant bruk og den registrertes rettigheter

Konsernrevisjonen har i sin kartlegging lagt vekt på hvorvidt 

helseforetakene har rutiner for retting og sletting.

Samlet status for foretaksgruppen

En regional rutine for sletting i elektronisk pasientjournal er implementert 
i helseforetakene.

På forskningsområdet ivaretas kravene i alle helseforetakene gjennom 
rutiner for å slette personopplysninger når et samtykke om å delta i et 
forskningsprosjekt blir trukket tilbake.

Alle helseforetakene benytter regionale systemer for behandling av 
ansattdata. Helseforetakene utreder nå hvordan personvernforordningen 
i praksis skal forstås med hensyn til krav om retting, sletting mv. Dette er i 
stor grad felles, uavklarte problemstillinger, som for eksempel behandling 
av personopplysninger i Public 360° og Outlook. Problemstillingene og 
prinsipper drøftes blant annet i HR-nettverket for GDPR.
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4.2.4 Overføring  av data

Konsernrevisjonen har i sin kartlegging lagt vekt på hvorvidt 
helseforetakene har rutiner for å etablere databehandleravtaler. 
Kartleggingen omfatter ikke om malene for (under-)databehandleravtaler 
er i henhold til kravene i personvernforordningen.  

Samlet status for foretaksgruppen
Hovedprinsippet er at ansvaret for å etablere databehandleravtale følger av 
ansvaret for den underliggende avtalen. I forbindelse med gjennomføring 
av prosjekter skal det i henhold til Prosjektveiviseren vurderes om data-
behandleravtaler er nødvendig. Endelig innretning på rutine for etablering 
av databehandleravtaler er under utarbeidelse.

Syv av elleve helseforetak har ennå ikke full oversikt over nødvendige 
databehandleravtaler.

Maler for databehandleravtaler er stort sett på plass i helseforetakene. En 
felles regional mal er under utarbeidelse. Mal for underdatabehandler-
avtale til bruk i Sykehuspartner er utarbeidet.

Sentralt i denne sammenhengen er:
Alle som mottar helsehjelp har i tillegg til sine rettigheter som pasient, 
rettigheter etter personvernforordningen. Disse rettighetene 
inkluderer rett til innsyn, retting, sletting med videre. Helseforetakene 
må kunne håndtere anmodninger fra de registrerte. Tilsvarende 
gjelder personopplysninger på HR-området og innenfor forskning. 
(Artiklene 15, 16, 17, 18, 20 og 21.)

Sentralt i denne sammenhengen er:
Helseforetakene har ansvar for personopplysningene de behandler fra 
opplysningene er innhentet til de er avviklet. Dette innebærer at 
helseforetakene må ha oversikt over opplysninger som gjøres tilgjenge-
lig for enten databehandlere, samarbeidspartnere eller andre data-
ansvarlige, for eksempel nasjonale helseregistre eller skatte-
direktoratet. Vilkårene for utlevering må være nedfelt i avtale eller 
lovhjemmel. (Artikler 6-4 og 28.)



4.2.5 Systematisk sletting av data

Samlet status for foretaksgruppen

Fordi systemet Dips ikke har funksjonalitet for arkivering av 
personopplysninger kan ikke helseforetakene innfri kravet om regelmessig 
sletting.

Med unntak av ett helseforetak er det på forskningsområdet etablert 
rutiner for sletting av personopplysninger etter oppbevaringsperioden er 
avsluttet.

De regionale fagsystemene for behandling av ansattdata skal tilpasses 
kravene til regelmessig sletting av personopplysninger. Til dels er 
funksjonaliteten allerede tilpasset GDPR, til dels er helseforetakene i 
dialog med leverandørene for å få utviklet nødvendig funksjonalitet, og til 
dels utredes hvordan kravene til sletting i praksis skal forstås.
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Sentralt i denne sammenhengen er:
Personopplysninger skal behandles for bestemte, uttrykkelige og lovlige 
formål. Når personopplysningen ikke lenger er nødvendig for formålet 
skal opplysningene slettes eller anonymiseres. Sletting skal gjøres 
regelmessig på eget initiativ fra dataansvarlige. Systemene må har 
funksjonalitet for sletting. (Artikkel 17–a.)



Kapittel 5 Status pr helseforetak



Bevisstgjøring og opplæring
+ Personvern inngår i opplæringen av nyansatte, nye ledere og kontorfaglig ansatte (helsesekretærer mv.)
+ Personvern inngår i forvaltningskurs for ansatte i stabene og i pakkeforløp for forskning.
+/÷ Systematisk analyse og vurdering av opplæringsbehovet skal gjennomføres som den del Ahus' tilpasning til personopplysningsforordningen.

Roller og ansvar
+ Nødvendige roller og ansvarsforhold i Ahus er etablert mht. kravene til personvern. Rollene er i stor grad operasjonalisert og mye ansvar er 

lagt til linjeledelsen.
+ Personvernombud med eget mandat og informasjonssikkerhetsleder rapporterer begge i stiplet linje til AD. Både personvernombudet og 

informasjonssikkerhetslederen rapporterer administrativt i sentral stab hos Viseadministrerende direktør.

Prosesser, systemer og dokumentasjon
+ Ahus' system for informasjonssikkerhet er en del av foretakets kvalitets- og ledelsessystem.
÷ Styringssystemet for informasjonssikkerhet er ikke oppdatert mht. GDPR. Oppdatering vil skje fortløpende etter hvert som de felles 

regionale tilpasninger til personvernforordningen blir ferdigstilt.
+ Ahus har startet med å utarbeide protokoll i Excel for behandling av personopplysninger. Ahus har god oversikt over behandlingene og 

systemene. Protokollen forvaltes av personvernombudet.
+ Ahus har rutine for melding om brudd på informasjonssikkerheten til Datatilsynet. Rutine for underretning av de registrerte er under 

utarbeidelse.

Status Akershus universitetssykehus

Ahus' tilpasning til personvernforordningen var i første fase styrt av en arbeidsgruppe nedsatt av viseadministrerende direktør. Arbeidsgruppen 
har identifisert helseforetakets forpliktelser og gap, og  linjen har blitt involvert  for å kartlegge rutiner og behovene for oppdatering. Et prosjekt 
for det videre arbeidet med oppdatering av rutiner, opplæring mv, for å lukke gapene er etablert. Planer for prosjektet blir utarbeidet med 
prioritert rekkefølge av systemene, der alle systemer skal være kartlagt innen medio 2020. Framdrift og status i tiltaksarbeidet blir rapportert til 
foretaksledelsen.

Akershus universitetssykehus (Ahus) har startet arbeidet med å tilpasse helseforetakets 
prosesser og systemer med henblikk på personvernforordningen, og den innledende 
kartleggingen av gap er ferdigstilt. Enkelte tilpasninger til personvernforordningen er 
gjennomført. Flere tiltak gjenstår, men konkretisering og gjennomføring i en samlet 
plan har startet opp. Helseforetakets styringssystem for informasjonssikkerhet vil i 
løpet av kort tid bli oppdatert i samsvar med forordningen.
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Akershus universitetssykehus – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
+/÷ Ahus har startet å dokumentere rettslig grunnlag og formål for behandling av personopplysninger i protokoll. Protokollen 

forventes å være ferdigstilt i løpet av 2018.

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

+/÷ Nødvendig informasjon om behandling av personopplysninger er tilgjengelig på Ahus' hjemmesider. Informasjonen kan i 
større grad tilpasses målgruppene – både form og innhold.

+ I prosessen for anskaffelser er det stilt krav til sikkerhet i behandlingen av personopplysninger.
+ Rutine for DPIA er utarbeidet og innarbeidet som en del av Ahus' kvalitets- og ledelsessystem.

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+ Det er utarbeidet en rutine for retting, sletting og sperring av personopplysninger i pasientjournal som er en del av Ahus' 
styrings- og ledelsessystem.

+ Når samtykke innhentes i forbindelse med forskningsprosjekter blir den registrerte informert om retten til å få slettet 
personopplysninger.

4. Overføring av data
+ Ahus har inngått databehandleravtale med SP.
+ Ahus har utarbeidet mal for databehandleravtaler hvor også bruk av underleverandører er regulert.
÷ Ahus har ikke ferdigstilt en fullstendig oversikt over databehandleravtaler. Oversikten forventes ferdigstilt i løpet av 2018.

5. Systematisk sletting 
av data

÷ Innenfor pasientbehandling har Ahus, på lik linje med andre helseforetak i foretaksgruppen, ikke etablert rutine for 
systematisk arkivering eller sletting av personopplysninger.

+ Innenfor forskning har Ahus etablert rutine for sletting av personopplysninger når formålet har opphørt og forskningen 
validert

÷ Innenfor HR-området er en rutine for avvikling av personopplysningene under utarbeidelse.
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Systemer, prosesser og dokumentasjon
+ Apo's system for informasjonssikkerhet er en del av foretakets kvalitets- og ledelsessystem (Socrates).
+/÷ Deler av styringssystemet for informasjonssikkerhet er oppdatert mht. GDPR. Øvrige deler er ikke oppdatert i påvente av felles regionale 

tilpasninger til personvernforordningen.
+ Protokoll for behandling av personopplysninger er utarbeidet. Der fremgår kritikalitet for gapene. Protokollen forvaltes av 

organisasjonsdirektøren.
+/÷ Rutine for melding om brudd på informasjonssikkerheten til Datatilsynet og underretning til registrerte er utarbeidet og vil bli innarbeidet i 

Apo's ledelses- og kvalitetssystem i løpet av 2018

Bevisstgjøring og opplæring
+ Opplæring i forordningen for Apo's sentrale ledergruppe og for lederne på de lokale sykehusapotekene
+ Opplæringsplan som omfatter alle ansatte. Informasjonsmøter og praktisk veiledning for de lokale sykehusapotekene
+ Anskaffet et E-læringsprogram for alle ansatte. Apo har planer å utvikle nye kurs som skal bli tilgjengelig i læringsportalen.

Roller og ansvar
+ Nødvendige roller og ansvarsforhold i Apo er dokumentert i en egen rutine mht. kravene til personvern. Rollene er i stor grad 

operasjonalisert og mye ansvar er lagt til linjeledelsen.
+ PVO har et eget mandat og rapporterer direkte til administrerende direktør. Rollen er administrativt lagt til organisasjonsdirektøren.
+ Informasjonssikkerhetsleder har eget mandat og rapporterer til it-direktøren.

Status Sykehusapotekene 

Sykehusapotekenes tilpasning til personvernforordningen har vært styrt av en intern arbeidsgruppe med forankring i foretakets øverste ledelse. 
Gjennomføringen har involvert alle aktuelle organisasjonsenheter og har vært lagt opp som en prosess i tre steg: (1) Kartlegging av behandling av 
personopplysninger, (2) vurdering om behandlingen er i samsvar med lovgivning og identifisere eventuelle gap, og (3) utforme tiltak for at Apo's
behandling av personopplysninger skal være i samsvar med personvernforordningen. Første og annet steg er gjennomført. Steg tre er delvis 
gjennomført, men det gjenstår utforming og implementering av tiltak på noen systemer for å lukke gap. I protokollen er har Apo dokumentert 
gjenstående tiltak med ansvarlig og frister. Gjennomføring og resultater av kartleggingen og tiltaksarbeidet har i hele perioden blitt rapportert til 
foretakets styre og ledergruppe.

Sykehusapotekene (Apo) har kommet langt i arbeidet med å tilpasse helseforetakets 
prosesser og systemer med henblikk på personvernforordningen. Kartlegging av til-
stand og behov for tiltak er ferdigstilt. Konkretisering og gjennomføring av tiltak pågår 
og fremkommer av helseforetakets protokoll for behandling av personopplysninger.
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Sykehusapotekene – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
+ Sykehusapotekenes kartlegging av behandling av personopplysninger er i hovedsak ferdigstilt og det rettslige 

behandlingsgrunnlaget og formålet er dokumentert i protokoll.

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

+ Sykehusapotekene informerer ansatte om rett til retting og sletting på intranett. Publikumsdialogen i forbindelse med e-
resept håndteres av helsenorge.no.

+ I prosessen for anskaffelser er det stilt krav til sikkerhet i behandlingen av personopplysninger.
+/÷ Svakheter og gap i systemporteføljen kartlagt og vurdert, og risiko er kjent for foretakets ledelse. Noen gap gjenstår å 

lukke.
+/÷ Rutine for DPIA er utarbeidet og implementert. DPIA mangler for noen systemer.

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+ Sykehusapotekene har etablert rutine for retting, sletting og sperring av personopplysninger som er en del av 
helseforetakets kvalitets- og ledelsessystem.

4. Overføring av data
+ Sykehusapotekene har inngått databehandleravtale med SP.
+ Sykehusapotekene har utarbeidet mal for databehandleravtaler hvor også bruk av underleverandører er regulert
+/÷ Sykehusapotekene har oversikt over nødvendige databehandleravtaler. Etablering av noen avtaler gjenstår. 

5. Systematisk sletting 
av data

+ Sykehusapotekene har implementert rutiner for systematisk sletting av personopplysninger når formålet har opphørt. I 
FarmaPro-systemet som skal utfases, kan ikke personopplysninger slettes. Kompenserende tiltak er etablert basert på 
vurdering av risiko.
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Prosesser, systemer og dokumentasjon
+ OUS' system for informasjonssikkerhet er en del av foretakets kvalitets- og ledelsessystem.
+/÷ Deler av styringssystemet for informasjonssikkerhet er oppdatert mht. GDPR. Øvrige deler er ikke oppdatert i påvente av felles regionale 

tilpasninger til personvernforordningen.
+ OUS har i hovedsak oversikt over behandlingene og systemene. Protokoll for behandling av personopplysninger er utarbeidet i 

systemløsningen eReg. Protokollen er planlagt overført til løsningen Medinsight i desember. Protokollen forvaltes av personvernombudet.
+ Rutine for melding om brudd på informasjonssikkerheten til Datatilsynet og underretning til registrerte er innarbeidet i OUS' avvikssystem 

Achilles.

Roller og ansvar
+ Nødvendige roller og ansvarsforhold i OUS er dokumentert i en egen rutine mht. kravene til personvern. Rollene er i stor grad

operasjonalisert og mye ansvar er lagt til linjeledelsen.
+ Personvernombudet har et eget mandat og rapporterer direkte til administrerende direktør.
+ Rollene som personvernombud og informasjonssikkerhetsleder har separate mandater, men er lagt til samme person. 

Personvernombud/informasjonssikkerhetsleder rapporterer administrativt i sentral stab "Fag, pasientsikkerhet og samhandling" (nivå 3).

Bevisstgjøring og opplæring
+ Alle ansatte må delta i OUS' egenutviklede personvernkurs (PIIP) som e-læring hvert år. Helseforetaket følger opp hvor mange som deltar i 

kurset. Alle som skal delta i forskning må i tillegg årlig  ta et supplerende e-læringskurs (PIFF). Minimum må eksamensdelen bestås årlig for å 
kunne behandle personopplysninger i forskning.

+ Alle ansatte skal gjøre seg kjent med sikkerhetsinstruksen, der de også blir orientert om at aktivitet på it-systemene logges.
+ Kurs, foredrag mv. med informasjon om personvern gjennomføres på forespørsel fra klinikkene.

Status Oslo universitetssykehus

OUS har siden 2015 arbeidet med forberedelser til den nye personvernforordningen. Arbeidet ble tidlig i 2018 forsterket med en arbeidsgruppe 
som har kartlagt ytterligere behov for tiltak. En mer detaljert tiltaksplan med frister er under utarbeidelse, men ikke helt ferdigstilt ultimo oktober 
2018. Arbeidet er i stor grad organisert som en linjeaktivitet med involvering av klinikkene. Framdrift i tiltaksarbeidet blir rapportert til 
foretaksledelsen og styret.

Oslo universitetssykehus (OUS) har kartlagt tilstanden og vurdert mangler og avvik med 
hensyn personvernforordningen. En rekke tiltak er gjennomført og en tiltaksplan med 
forbedringsbehov og oppfølging av personvernforordningen er utarbeidet og 
styrebehandlet. Helseforetakets styringssystem for informasjonssikkerhet vil i løpet av 
kort tid bli oppdatert i samsvar med forordningen.
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Oslo universitetssykehus – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
+ OUS' kartlegging av behandling av personopplysninger er i stor grad ferdigstilt og det rettslige behandlingsgrunnlaget og 

formålet er dokumentert i protokoll.

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

+ Nødvendig informasjon om behandling av personopplysninger er tilgjengelig på OUS' hjemmesider. OUS informerer om 
rett til retting og sletting. 

+ I prosessen for anskaffelser er det stilt krav til sikkerhet i behandlingen av personopplysninger.
+ OUS har etablert et rammeverk for innebygd personvern. Alle egenutviklede systemer ved OUS er gjennomgått mht. 

innebygd personvern. Det er laget en plan for hvilke systemer som skal henholdsvis videreføres, overføres til egnede 
systemer eller utfases. 

+/÷ Mangler og gap i systemporteføljen er kartlagt. Risikovurdering og prioritering av manglene gjenstår og blant annet skal 
en kartlegging av systemleverandørenes utviklingsplaner for innbygget personvern gjennomføres.

+ Ansvar for at DPIA blir gjennomført er plassert. Mal fra Direktoratet for e-helse benyttes og arbeid med å forbedre rutine 
pågår.

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+ Det er utarbeidet en rutine for retting, sletting og sperring av personopplysninger i pasientjournal som er en del av OUS' 
styrings- og ledelsessystem.

+ Når samtykke innhentes i forbindelse med forskningsprosjekter blir den registrerte informert om retten til å få slettet 
personopplysninger.

4. Overføring av data
+ OUS har inngått databehandleravtale med SP.
+ OUS har utarbeidet mal for databehandleravtaler hvor også bruk av underleverandører er regulert.
+ OUS har oversikt over nødvendige databehandleravtaler.

5. Systematisk sletting 
av data

÷ Innenfor pasientbehandling har OUS på lik linje med andre helseforetak i foretaksgruppen, ikke etablert rutine for 
systematisk arkivering eller sletting av personopplysninger.

+ Innenfor forskning har OUS etablert rutine for sletting av personopplysninger når formålet har opphørt og forskningen 
validert.

+/÷ HR-området er kartlagt. Utestående vedrørende systematisk sletting og behov for tiltak er definert. Realisering av tiltakene 
gjenstår.
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Prosesser, systemer og dokumentasjon
+ Sykehuset Innlandets system for informasjonssikkerhet er planlagt å være en del av foretakets kvalitets- og ledelsessystem.
÷ Styringssystemet for informasjonssikkerhet er ikke oppdatert mht. GDPR. Oppdatering vil skje når de felles regionale tilpasningene til 

personvernforordningen er ferdigstilt.
+ Protokoll for behandling av personopplysninger utarbeides i ulike systemer i en egenutviklet database og i en modul i kvalitets- og 

ledelsessystemet. 
+/÷ Protokollen er fullstendig på forskning- og HR-områdene. Øvrig protokoll er i arbeid og datamodellen er ikke endelig avklart. Protokollen skal 

forvaltes av personvernombudet.
+/÷ Personvernombud har ansvar for å gi melding om brudd på informasjonssikkerheten til Datatilsynet. PVO er også ansvarlig for at de 

registrerte blir underrettet. Rutine for melding om brudd er under utarbeidelse.

Roller og ansvar
+/÷ Nødvendige roller og ansvarsforhold er i stor grad ivaretatt, men det  gjenstår fortsatt å få etablert rollene fullt ut mht. kravene til 

personvern og til den regionale prosedyren organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.
+ Personvernombudet skal administrativt plasseres hos viseadministrerende direktør etter den pågående omorganiseringen og skal rapportere 

i stiplet linje til AD. Ombudets mandat skal dokumenteres i ledelses- og kvalitetssystemet.

Bevisstgjøring og opplæring
+ Tilbud om frivillig e-læringskurs PIIP. Opplæring i og foredrag om personvern på ledersamlinger og i avdelinger.
÷ Ingen tilrettelegging for at ledere skal kunne ivareta sitt ansvar for å gi nødvendig opplæring i personvern. 
÷ Ingen øvrig obligatorisk opplæring for ansatte mht. personvern.

Status Sykehuset Innlandet 

Sykehuset Innlandets tilpasning til personvernforordningen er styrt av en arbeidsgruppe i sentral stab nedsatt av administrerende direktør. I 
henhold til arbeidsgruppens mandat skal helseforetakets forpliktelser og gap identifiseres innen utløpet av 2018. Det er ikke utarbeidet en 
framdriftsplan for kommende tiltak. Klinikkene har foreløpig ikke blitt involvert for oppdatering av rutiner mv. Siden mange omfattende oppgaver, 
spesielt i tilknytning til de behandlingsrettede registrene, er lagt til en og samme person, kan manglende gjennomføringskapasitet være en risiko. 
Framdrift og status i tiltaksarbeidet blir månedlig muntlig rapportert til administrerende direktør.

Sykehuset Innlandet (SI) har startet arbeidet med å tilpasse helseforetakets prosesser og systemer med 
henblikk på personvernforordningen. Den innledende kartleggingen av behandlingsrettede registre 
pågår, mens på forsknings- og HR-områdene er den sluttført. Noen tilpasninger til forordningen 
allerede gjennomført, men oppdatering av helseforetakets styringssystem for informasjonssikkerhet er 
ikke gjennomført ennå. Nødvendig dokumentasjon er ikke ferdigstilt, for eksempel protokoll.
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Sykehuset Innlandet – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
÷ SI planlegger for at rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger skal dokumenteres i protokoll. Kartlegging av 

helseforetakets systemportefølje er ikke ferdigstilt og behandlingsgrunnlaget er derfor ikke dokumentert i sin helhet på 
alle områder.

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

+/÷ Nødvendig informasjon om behandling av personopplysninger er tilgjengelig på Sykehuset Innlandets hjemmesider. 
Informasjonen kan i større grad tilpasses målgruppene – både form og innhold.        

÷ SI har ingen fast rutine for at de regionale ikt-sikkerhetskravene blir satt som betingelse ved lokale anskaffelser og/eller at 
informasjonssikkerhetsleder blir involvert.

÷/+ Det er ikke utarbeidet en formalisert rutine for når og hvordan vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) skal 
gjennomføres, med unntak av forskningsområdet.

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+/÷ SI har en rutine for retting, sletting og sperring av personopplysninger i pasientjournal, men den skal oppdateres i 
kvalitets- og ledelsessystemet.

+ Det er utarbeidet en rutine for sletting av personopplysninger i forbindelse med forskningsprosjekter som en del av SIs
kvalitets- og ledelsessystem.

+/÷ Rutiner for å håndtere krav om retting og sletting av ansattdata skal utarbeides.

4. Overføring av data

+ Sykehuset Innlandet har inngått databehandleravtale med Sykehuspartner.
+ Sykehuset Innlandet har utarbeidet mal for databehandleravtaler hvor også bruk av underleverandører er regulert.
÷ Sykehuset Innlandet har ikke full oversikt over nødvendige databehandleravtaler. Kartlegging og etablering av 

databehandleravtaler pågår.

5. Systematisk sletting 
av data

÷ Innenfor pasientbehandling har SI, på lik linje med andre helseforetak i foretaksgruppen, ikke etablert rutine for 
systematisk arkivering eller sletting av personopplysninger.

+ Innenfor forskning har SI etablert en rutine for sletting av personopplysninger når formålet har opphørt og forskningen 
validert.

÷ Innenfor HR-området er en rutine for avvikling av personopplysningene under utarbeidelse. Forutsetningene for 
systematisk sletting av ansattdata er uavklart i helseforetakene og diskuteres i regionens felles GDPR-forum på HR-
området

23



Bevisstgjøring og opplæring
+ Opplæring i personvern på fagdager i klinikkene. Det er egen informasjonsside om personvern på intranett.
+ En helhetlig kommunikasjonsplan om personvern er under utarbeidelse.
+/÷ Opplæring i personvern er obligatorisk for nyansatte, men ikke for de øvrige ansatte.

Roller og ansvar
+/÷ Nødvendige roller og ansvarsforhold er i stor grad ivaretatt, men det gjenstår fortsatt noe for å få etablert rollene fullt ut mht. kravene til 

personvern og til prosedyren "Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet" i det felles regionale styringssystemet for 
informasjonssikkerhet.

+/÷ Personvernombudet har direkte rapporteringslinje til administrerende direktør. Ombudets oppgaver er ikke tilstrekkelig dokumentert i 
ledelses- og kvalitetssystemet.

+ Både personvernombudet og informasjonssikkerhetsleder skal administrativt plasseres i avdeling Sikkerhet og beredskap (nivå 2).

Prosesser, systemer og dokumentasjon
+ Sykehuset i Vestfolds system for informasjonssikkerhet er en del av foretakets kvalitets- og ledelsessystem.
÷ Styringssystemet for informasjonssikkerhet er ikke oppdatert mht. GDPR. Oppdatering vil skje når de felles regionale tilpasningene til 

personvernforordningen er ferdigstilt.
+ Protokoll for behandling av personopplysninger er nå i ulike Excel-dokumenter, men er planlagt overført til en samlet Sharepoint-løsning.
÷ Protokollen er ufullstendig med hensyn til informasjon om systemene. Protokollen skal forvaltes av personvernombudet, men øvrig

forvaltning er ikke endelig avklart.
+ PVO har ansvar for å gi melding om brudd på personvernet til Datatilsynet. PVO er også ansvarlig for at de registrerte blir underrettet.

Status Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfolds tilpasning til personvernforordningen er ikke organisert som et oppdrag med en tydelig foretaksovergripende plan. Med 
forankring i ledelsen har likevel de sentrale funksjonene PVO og informasjonssikkerhetsleder og øvrig stabsledelse startet å identifisert 
helseforetakets forpliktelser og gap, og oppdatere rutiner mv.  Fremdriften er varierende mellom de ulike stabsområdene. Hverken kartleggingen 
eller øvrige tilpasninger har noen gjeldende framdriftsplan og sluttdato. Framdrift og status i tiltaksarbeidet blir rapportert til foretaksledelsen.

Sykehuset i Vestfold (SiV) har startet arbeidet med å kartlegge og tilpasse 
helseforetakets prosesser og systemer med henblikk på personvernforordningen, men 
den innledende kartleggingen er ikke ferdigstilt. Likevel er noen tilpasninger til 
forordningen allerede gjennomført. Helseforetakets styringssystem for 
informasjonssikkerhet vil bli oppdatert i samsvar med forordningen. Nødvendig 
dokumentasjon er ikke ferdigstilt, for eksempel protokoll.
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Sykehuset i Vestfold – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
÷ SIV planlegger for at rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger skal dokumenteres i protokoll. Kartlegging av 

helseforetakets systemer med personopplysninger er ikke ferdigstilt og behandlingsgrunnlaget er derfor ikke dokumentert 
i sin helhet på alle områder.

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

+/÷ Nødvendig informasjon om behandling av personopplysninger er tilgjengelig på SiVs hjemmesider. SIV bearbeider nå 
informasjonen for å tilpasse den til målgruppene.

÷ SIV har ingen fast rutine for at de regionale ikt-sikkerhetskravene blir satt som betingelse ved lokale anskaffelser og/eller 
at informasjonssikkerhetsleder blir involvert.

÷ Det er ikke utarbeidet en formalisert rutine for når og hvordan vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) skal 
gjennomføres.

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+ SIV har en rutine for retting, sletting og sperring av personopplysninger i pasientjournal , men den skal oppdateres i 
kvalitets- og ledelsessystemet.

+ Det er utarbeidet en rutine for sletting av personopplysninger i forbindelse med forskningsprosjekter som en del av SIVs 
kvalitets- og ledelsessystem.

÷ Rutiner for å håndtere krav om retting og sletting av ansattdata skal utarbeides.

4. Overføring av data

+ Sykehuset i Vestfold har inngått databehandleravtale med Sykehuspartner HF.
+ Sykehuset i Vestfold har utarbeidet mal for databehandleravtaler hvor også bruk av underleverandører er regulert.
÷ Sykehuset i Vestfold har ikke full oversikt over nødvendige databehandleravtaler. Kartlegging og etablering av 

databehandleravtaler pågår.

5. Systematisk sletting 
av data

÷ Innenfor pasientbehandling har SiV, på lik linje med andre helseforetak i foretaksgruppen, ikke etablert rutine på alle 
systemer for systematisk arkivering eller sletting av personopplysninger i tråd med personvernforordningens prinsipp om 
dataminimering.

+ Innenfor forskning har SiV etablert en rutine for sletting av personopplysninger når formålet har opphørt og forskningen 
validert.

÷ Innenfor HR-området er en rutine for avvikling av personopplysningene under utarbeidelse. Forutsetningene for 
systematisk sletting av ansattdata er uavklart i helseforetakene og diskuteres i regionens felles GDPR-forum på HR-
området.
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Status Sykehuspartner

Sykehuspartners tilpasning til personvernforordningen har vært organisert gjennom et virksomhetsovergripende prosjekt hvor forpliktelser som 
både dataansvarlig og som databehandler har inngått. Prosjektet har overlevert resultater til virksomhetsområdene og prosjektet er videreført 
med et fornyet mandat for ytterligere å støtte virksomhetsområdene. Virksomhetsområdene har fått et tydeliggjort ansvar for å definere og 
iverksette tiltak. Framdrift og status i tiltaksarbeidet rapporteres regelmessig til foretaksledelsen.

Sykehuspartner (SP) som dataansvarlig for ansattdata (blå pil i figuren) har gjennomført 
kartlegging og identifisert gapene mht. personvernforordningen, og utarbeider nå en tiltaksplan 
for gjenstående områder.
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Bevisstgjøring og opplæring
+ SP har obligatoriske e-læringskurs om personvern og informasjonssikkerhet for alle ansatte og innleide ressurser som skal tas årlig. 
+ SP har tilrettelagte presentasjoner for ledergrupper og aktuelle avdelinger.
+ Informasjonssikkerhet og personvern inngår i nyansattkurs. Det tilbys kurs for leverandører i GDPR.
+ HR-avdelingen legger planer for ytterligere bevisstgjøring og opplæring i tilpasninger til forordningen for ansatte i SP.

Roller og ansvar
+ I SP som dataansvarlig ligger det interne ansvaret for ansattdata hos HR-direktøren.
+ Som databehandler er det overordnede ansvaret for GDPR lagt til AD og utførelse er delegert til ulike direktører for virksomhetsområdene.
+ PVO og informasjonssikkerhetsleder rapporterer begge i stiplet linje direkte til AD. Ombudet og sikkerhetsleder rapporterer direkte i faste 

møter eller ved behov. PVO er administrativt plassert under informasjonssikkerhetsleder som er avdelingsleder på nivå 3.

Prosesser, systemer og dokumentasjon
+ SPs styringssystem for informasjonssikkerhet er en del av foretakets kvalitets- og ledelsessystem.
÷ SP har ikke ferdigstilt styringssystemet mht. GDPR. SP har i større grad enn de øvrige helseforetakene et behov for å tilpasse dokumenter fra 

det regionale styringssystemet for informasjonssikkerhet til rollen som felles databehandler.
+/÷ Som databehandler har Sykehuspartner utarbeidet en protokoll i Sharepoint for behandling av personopplysninger. Prosessen med å 

kartlegge og registrere data til protokollen pågår.
÷/+ Som dataansvarlig er ikke verktøy for og forvaltning av protokollen endelig avklart. Datagrunnlaget til protokollen er ferdigstilt.
+ Rutine for melding om brudd på informasjonssikkerheten til Datatilsynet og helseforetakene i tillegg til underretning til registrerte er 

innarbeidet i SPs avvikssystem.

SP som databehandler (svart pil) har startet arbeidet med å tilpasse helseforetakets systemer med henblikk på personvernforordningen. 
Den overordnede kartleggingen av gap er ferdigstilt. Flere tilpasninger til personvernforordningen er gjennomført. Flere tiltak gjenstår, men 
konkretisering og gjennomføring har startet opp. Oppdatering av helseforetakets styringssystem for informasjonssikkerhet pågår.
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Sykehuspartner – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
+ SP har dokumentert rettslig grunnlag og formål for behandling av personopplysninger som en del av kartleggingen av 

ansattdata. Behandlingsgrunnlaget skal  dokumenteres i protokollen.

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

+ Personvernerklæring for ansatte er tilgjengelig på SPs intranett og inneholder nødvendig informasjon om behandling av 
personopplysninger.

+ I prosessen for anskaffelser er det stilt krav til sikkerhet i behandlingen av personopplysninger. Prosjektveiviseren er 
oppdatert med henblikk på innebygd personvern og informasjonssikkerhet for at utviklingsprosjektene skal være tråd med 
kravene i GDPR.

÷ Det er ikke utarbeidet en formalisert rutine for når og hvordan vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) skal 
gjennomføres.

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+/÷ SP informerer de ansatte om muligheten for retting og sletting personopplysninger. Rutiner for å håndtere krav om retting 
og sletting skal utarbeides. SPs kartlegging  har vist at det mangler funksjonalitet for å etterkommer krav om retting og 
sletting av ansattdata i flere regionale hr-systemer. Dette er en problemstilling som gjelder alle helseforetakene i 
foretaksgruppen.

4. Overføring av data

+ Databehandler – mal til bruk mot helseforetakene er ferdig utarbeidet. SP har inngått databehandleravtale med alle 
helseforetakene i foretaksgruppen. 

+ Mal for datahandleravtaler med underleverandører er utarbeidet på norsk og engelsk. Internt i SP har VO Plan og styring 
fått ansvar for å styre prosessen for å etablere databehandleravtale med underleverdørene.

+/÷ SP kartlegger nødvendige underleverandørdatabehandleravtaler samtidig med at arbeid pågår med å etablere avtaler der 
det mangler.

5. Systematisk sletting 
av data

÷ Innenfor HR-området er en rutine for avvikling av personopplysningene under utarbeidelse. Forutsetningene for 
systematisk sletting av ansattdata er uavklart i helseforetakene og diskuteres i regionens felles GDPR-forum på HR-
området.
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Bevisstgjøring og opplæring
+ Personvern inngår i opplæringen av nye ledere. Opplæring i personvern på ledersamlinger og i avdelinger. Informasjon om personvern på 

intranett. 
÷ Ingen obligatorisk opplæring for nyansatte eller andre ansatte med hensyn til personvern.

Roller og ansvar
÷ Nødvendige roller og ansvarsforhold gjenstår fortsatt å få etablert mht. kravene til personvern og til den regionale prosedyren for 

organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet.
÷ Personvernombudet har ikke direkte rapporteringslinje til AD. Ombudets oppgaver er ikke dokumentert i ledelses- og kvalitetssystemet.
+/÷ Personvernombudet og informasjonssikkerhetsleder rapporterer administrativt i henholdsvis enhet HR-seksjonen og enhet E-helse (begge 

nivå 3).

Prosesser, systemer og dokumentasjon
+ Sørlandet sykehus' system for informasjonssikkerhet er planlagt å være en del av foretakets kvalitets- og ledelsessystem.
÷ Styringssystemet for informasjonssikkerhet er ikke oppdatert i påvente av felles regionale tilpasninger til personvernforordningen.
+ Protokoll for behandling av personopplysninger er utarbeidet som en Sharepoint-løsning.
÷ Protokollen er ufullstendig med hensyn til informasjon om systemene. Protokollen skal forvaltes av personvernombudet, men øvrig

forvaltning er ikke endelig avklart.
+/÷ PVO har ansvar for å gi melding om brudd på informasjonssikkerheten til Datatilsynet. Det er system for å melde internt brudd på 

informasjonssikkerhet, men ingen fast rutine for å informere PVO. Det er ikke en dokumentert rutine for underretning av de registrerte.

Status Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus' tilpasning til personvernforordningen er ikke organisert som et oppdrag med en tydelig foretaksovergripende plan. Men med 
forankring i ledelsen har de sentrale funksjonene PVO og informasjonssikkerhetsleder startet å identifisert helseforetakets forpliktelser og gap, og 
oppdatere rutiner mv. En del tilsvarende aktiviteter er også gjennomført i klinikkene. Kartleggingen var planlagt sluttført i løpet av 2018, men 
ferdigstillelsen er nå utsatt uten at sluttdato fastsatt. Framdrift og status i tiltaksarbeidet blir rapportert til foretaksledelsen.

Sørlandet sykehus har startet arbeidet med å kartlegge og tilpasse helseforetakets 
prosesser og systemer med henblikk på personvernforordningen, men den innledende 
kartleggingen er ikke ferdigstilt. Likevel er en noen tilpasninger til forordningen allerede 
gjennomført, men oppdatering av helseforetakets styringssystem for 
informasjonssikkerhet er ikke gjennomført ennå. Nødvendig dokumentasjon er i liten 
grad ferdigstilt, for eksempel protokoll.
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Sørlandet sykehus – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
÷ Sørlandet sykehus planlegger for at rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger skal dokumenteres i protokoll. 

Kartlegging av helseforetakets systemportefølje er ikke ferdigstilt og behandlingsgrunnlaget er derfor ikke dokumentert i 
sin helhet.

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

÷/+ Informasjon om behandling av personopplysninger som er tilgjengelig på Sørlandet sykehus' hjemmesider, er ikke 
oppdatert. Informasjonen kan i større grad tilpasses målgruppene – både form og innhold. Oppdatert informasjon er 
sendt til hver enkelt ansatt.

÷ Ingen fast rutine at de regionale ikt-sikkerhetskravene blir satt som betingelse og/eller at informasjonssikkerhetsleder blir 
involvert ved lokale anskaffelser.

÷ Det er ikke utarbeidet en rutine for når og hvordan vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) skal gjennomføres. 

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+ Det er utarbeidet en rutine for retting, sletting og sperring av personopplysninger i pasientjournal som er en del av 
Sørlandet sykehus kvalitets- og ledelsessystem.

4. Overføring av data

+ Sørlandet sykehus har inngått databehandleravtale med Sørlandets sykehus.
+ Sørlandet sykehus har utarbeidet mal for databehandleravtaler hvor også bruk av underleverandører er regulert.

÷ Sørlandet sykehus har ikke full oversikt over nødvendige databehandleravtaler. Kartlegging og etablering av 
databehandleravtaler pågår.

5. Systematisk sletting 
av data

÷ Innenfor pasientbehandling har Sørlandet sykehus i likhet med andre helseforetak ikke etablert rutine for systematisk 
arkivering eller sletting av personopplysninger

+ Innenfor forskning har Sørlandet sykehus etablert en rutine for sletting av personopplysninger når formålet har opphørt og 
forskningen validert

÷ Det er ingen samlet oversikt over kvalitetsregistrene, og systematiske sletterutiner er ikke etablert
÷ Sørlandet sykehus har ingen faste sletterutiner for HR-data.
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Bevisstgjøring og opplæring
+ For nyansatte inngår personvern i obligatorisk klasseromsundervisning og e-læringskurs. Det er tilbud om frivillig e-læringskurs til øvrige 

ansatte.
+/÷ Ingen øvrig obligatorisk opplæring, men kurs, foredrag mv. med informasjon om personvern gjennomføres på forespørsel fra klinikkene.

Roller og ansvar
+ Nødvendige roller og ansvar for personvern i ST er dokumentert i en egen rutine. Rollene er i stor grad operasjonalisert, mye ansvar er lagt til 

linjeledelsen. Det gjenstår noe oppdatering av fullmaktsprosedyren.
+ Personvernombudet har et eget mandat og rapporterer direkte til administrerende direktør.
÷ Rollen som personvernombud er lagt til informasjonssikkerhetsleder som rapporterer til leder for Teknologi og eHelse på nivå 3. 

Rollekombinasjonen av personvernombud og informasjonssikkerhetsleder er vurdert som akseptabel av administrerende direktør.

Prosesser, systemer og dokumentasjon
+ STs styringssystem for informasjonssikkerhet er en del av helseforetakets kvalitets- og ledelsessystem (Heliks).
÷ Styringssystemet for informasjonssikkerhet er ikke oppdatert i påvente av felles regionale tilpasninger til personvernforordningen.
÷ Protokoll for behandlingsaktiviteter er ikke ferdigstilt.
+/÷ Rutine for melding om brudd på informasjonssikkerheten til Datatilsynet er utarbeidet og klar til implementering. Rutine for underretning av 

registrerte ikke er utarbeidet.

Status Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark har planlagt å innarbeide personvernforordningen som et prosjekt med mandat fra helseforetakets ledergruppe. 
Gjennomføringen involverer klinikkene og alle enhetene i sentral stab. Den innledende kartleggingen som skal gi grunnlag for planlegging av 
videre arbeid er ferdigstilt på HR-området. Øvrige områder er forsinket. Det er nå planlagt å utarbeide en oversikt med status over nødvendige 
tilpasninger pr. 31. desember 2018. Uavhengig av forsinkelsene i prosjektet har helseforetaket likevel gjennomført ulike tilpasninger til 
forordningen, men uten en samlet og koordinert styring og plan.

Sykehuset Telemark har startet arbeidet med å tilpasse helseforetakets prosesser og 
systemer med henblikk på personvernforordningen, men den innledende kartleggingen 
av gap er ikke ferdigstilt. Likevel er en del tilpasninger til forordningen allerede 
gjennomført og helseforetakets styringssystem for informasjonssikkerhet vil i løpet av 
kort tid bli oppdatert i samsvar med forordningen. Nødvendig dokumentasjon er ikke 
ferdigstilt, for eksempel protokoll.
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Sykehuset Telemark – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
÷ ST planlegger for at rettslig grunnlag og formål for behandling av personopplysninger skal dokumenteres i protokoll. 

Kartlegging av helseforetakets systemportefølje er ikke ferdigstilt og behandlingsgrunnlaget er derfor ikke dokumentert i 
sin helhet.

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

+/÷ Nødvendig informasjon om behandling av personopplysninger er tilgjengelig på VVs hjemmesider. Informasjonen kan i 
større grad tilpasses målgruppene – både form og innhold.

+ I prosessen for anskaffelser er det stilt krav til sikkerhet i behandlingen av personopplysninger.
÷ Svakheter ved innsamlingen er ikke identifisert og vurdert da porteføljen ikke fullt ut er kartlagt. Dette medfører at 

risikoen ved mangler i systemene ikke er kjent.
+/÷ Rutine for DPIA er utarbeidet, men ikke innarbeidet som en del av STs kvalitets- og ledelsessystem. 

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+ Det er utarbeidet en rutine for retting, sletting og sperring av personopplysninger i pasientjournal som er en del av STs 
kvalitets- og ledelsessystem.

4. Overføring av data

+ ST har inngått databehandleravtale med SP. 
+ ST har utarbeidet mal for databehandleravtaler hvor også bruk av underleverandører er regulert
÷ ST har ikke ferdigstilt en fullstendig oversikt over databehandleravtaler. Dette gir risiko for at ikke alle nødvendige avtaler 

er inngått.

5. Systematisk sletting 
av data

÷ Innenfor pasientbehandling har ST ikke etablert rutine for systematisk arkivering eller sletting av personopplysninger
+ Innenfor forskning har ST etablert rutine for sletting av personopplysninger når formålet har opphørt og forskningen 

validert
+/ ÷ Innenfor HR-området er personopplysningene kartlagt og områder med behov for rutinemessig avvikling av data er 

identifisert. Rutiner er ennå ikke utarbeidet.
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Bevisstgjøring og opplæring
+ Personvern inngår i opplæringen av nyansatte. Alle ansatte om skal gjennomføre e-læringskurs PIIP. PIIF kan gjennomføres etter eget ønske. 

Opplæring i personvern på ledersamling.
÷ Ingen øvrig obligatorisk opplæring mht. personvern.

Roller og ansvar
+ Nødvendige roller og ansvarsforhold i SUN er etablert mht. kravene til personvern. Rollene er i stor grad operasjonalisert og mye ansvar er 

lagt til linjeledelsen.
+/÷ Personvernombudet rapporterer direkte til administrerende direktør. Ombudets oppgaver som er dokumentert i SUNs ledelses- og 

kvalitetssystem, er ikke oppdatert mht. GDPR.
+/÷ Rollene som personvernombud og informasjonssikkerhetsleder er lagt til samme person og rapporterer i stiplet linje direkte til AD. 

Personvernombud/informasjonssikkerhetsleder rapporterer administrativt i enhet for teknologi og e-helse (nivå 3).

Prosesser, systemer og dokumentasjon
+ SUNs system for informasjonssikkerhet er en del av foretakets kvalitets- og ledelsessystem.
÷ Styringssystemet for informasjonssikkerhet er ikke oppdatert i påvente av felles regionale tilpasninger til personvernforordningen.
+ Protokoll for behandling av personopplysninger er utarbeidet i Excel og er fullstendig mht. systemer. Protokollen forvaltes av PVO .
÷/+ Protokollen er ikke komplett med informasjon til enkelte systemer. Oversikt over status er i protokollen.
+/÷ SUN har rutine for melding om brudd på informasjonssikkerheten til Datatilsynet. Det er ikke utarbeidet rutine for underretning av de 

registrerte.

Status Sunnaas sykehus  

SUNs tilpasning til personvernforordningen har vært organisert i en arbeidsgruppe nedsatt av foretaksledelsen. Arbeidsgruppen har identifisert 
helseforetakets forpliktelser og gap, og  linjen har blitt involvert for å oppdatere rutiner mv. Oppdatering av rutiner forventes gjennomført i løpet av 
2018, men siden mange tiltak er lagt til en og samme person kan manglende gjennomføringskapasitet være en risiko. Framdrift og status i 
tiltaksarbeidet blir rapportert til foretaksledelsen og styret.

Sunnaas sykehus (SUN) har startet arbeidet med å tilpasse helseforetakets prosesser og 
systemer med henblikk på personvernforordningen, og nødvendige endringer er 
dokumentert. Noen tilpasninger til personvernforordningen er gjennomført. Flere tiltak 
gjenstår og ansvar er fordelt, men ingen samlet plan for framdrift er utarbeidet. 
Helseforetakets styringssystem for informasjonssikkerhet vil i løpet av kort tid bli 
oppdatert i samsvar med forordningen.
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Sunnaas sykehus – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
+ SUNs kartlegging av behandling av personopplysninger er ferdigstilt og formålet er dokumentert i protokoll. Det rettslige 

behandlingsgrunnlaget er i stor grad dokumentert.

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

+/÷ Nødvendig informasjon om behandling av personopplysninger er tilgjengelig på SUNs hjemmesider. Informasjonen kan i 
større grad tilpasses målgruppene – både form og innhold.

+/÷ I prosessen for anskaffelser skal informasjonssikkerhetsleder/personvernombud "godkjenne" behandlingen av 
personopplysninger. Ikke formalisert rutine.

+/÷ Rutine for DPIA er utarbeidet, men ikke innarbeidet som en del av SUNs kvalitets- og ledelsessystem. 

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+ Det er utarbeidet en rutine for retting, sletting og sperring av personopplysninger i pasientjournal som er en del av SUNs 
kvalitets- og ledelsessystem.

4. Overføring av data
+ SUN har inngått databehandleravtale med Sykehuspartner.
+ SUN har utarbeidet mal for databehandleravtaler hvor også bruk av underleverandører er regulert.
+/÷ SUN har oversikt over nødvendige databehandleravtaler. Etablering av noen avtaler gjenstår. 

5. Systematisk sletting 
av data

÷ Sletterutiner for forskning har tidligere blitt ivaretatt av OUS' personvernombud som også har fungert som SUNs 
personvernombud. SUN har nå et eget personvernombud og endringen har gitt en usikkerhet vedrørende om hva som er 
gjeldende sletterutiner for forskning.

÷ SUN har ingen faste sletterutiner for kvalitetsregistrene eller for HR-data.
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Bevisstgjøring og opplæring
+ Gjennomføring av e-læringskurset PIIP er obligatorisk for ansatte.
+ Personvern inngår i helseforetakets lederopplæring (Pulsprogrammet).
+ Vurdering av øvrig opplæringsbehov inngår i prosjektets videre arbeid.

Roller og ansvar
+ Nødvendige roller og ansvarsforhold i Sykehuset Østfold er etablert mht. kravene til personvern. Rollene er i stor grad operasjonalisert og 

mye ansvar er lagt til linjeledelsen.
÷/+ Funksjonsbeskrivelsene til informasjonssikkerhetsleder og personvernombudet skal henholdsvis oppdateres og utarbeides. Begge 

rapporterer direkte til administrerende direktør.
+ Både personvernombudet og informasjonssikkerhetslederen rapporterer administrativt i juridisk seksjon (nivå 3) i sentral stab som ledes av 

viseadministrerende direktør.

Prosesser, systemer og dokumentasjon
+ Sykehuset Østfolds system for informasjonssikkerhet er en del av foretakets kvalitets- og ledelsessystem.
÷ Styringssystemet for informasjonssikkerhet er ikke oppdatert mht. GDPR. Oppdatering vil skje når de felles regionale tilpasninger til 

personvernforordningen er ferdigstilt.
+ Utarbeidelse av protokoll for behandling av personopplysninger pågår. Protokollen er en "GDPR-modul" i EK. Protokollen forvaltes av 

informasjonssikkerhetsleder.
+ Rutiner for melding om brudd på informasjonssikkerheten til Datatilsynet og for underretning av de registrerte er under utarbeidelse.

Status Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfolds tilpasning til GDPR styres gjennom et bredt sammensatt prosjekt med mandat fra administrerende direktør. Prosjektet har i en 
grundig prosess identifisert helseforetakets forpliktelser og gap, og linjen har blitt involvert for å implementere tiltak. Prosjektet skal lede arbeidet 
med å definere gjenstående tiltak for å lukke gap innenfor de ulike områdene. Prosjektet rapporterer framdrift og status i tiltaksarbeidet til 
foretaksledelsen.

Sykehuset Østfold (SØ) har startet arbeidet med å tilpasse helseforetakets prosesser og 
systemer med henblikk på personvernforordningen, og den innledende kartleggingen av 
gap er ferdigstilt. Flere tilpasninger til personvernforordningen er gjennomført. 
Konkretisering av ytterlige tiltak gjenstår og skal konkretiseres i en samlet plan i løpet av 
desember 2018. Helseforetakets styringssystem for informasjonssikkerhet vil i løpet av 
kort tid bli oppdatert i samsvar med forordningen.
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Sykehuset Østfold – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
+/÷ Sykehuset Østfold har startet å dokumentere rettslig grunnlag og formål for behandling av personopplysninger i protokoll. 

Protokollen er fullstendig mht. systemer og skal kompletteres med hensyn til øvrig informasjon i løpet av 2018.

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

+/÷ Nødvendig informasjon om behandling av personopplysninger er tilgjengelig på Sykehuset Østfolds hjemmesider. 
Informasjonen kan i større grad tilpasses målgruppene – både form og innhold.

+ I prosessen for anskaffelser er det stilt krav til sikkerhet i behandlingen av personopplysninger.
+/÷ Sykehuset Østfold har startet arbeidet med å gjennomgå helseforetakets systemportefølje med hensyn til innebygd 

personvern.
÷/+ Utkast til prosedyre for DPIA foreligger og skal innarbeides som en del av Sykehuset Østfolds kvalitets- og ledelsessystem.

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+ Det er utarbeidet en rutine for retting, sletting og sperring av personopplysninger i pasientjournal som er en del av 
Sykehuset Østfolds styrings- og ledelsessystem.

+ Når samtykke innhentes i forbindelse med forskningsprosjekter blir den registrerte informert om retten til å få slettet 
personopplysninger.

4. Overføring av data

+ Sykehuset Østfold har inngått databehandleravtale med SP.
+ Sykehuset Østfold har utarbeidet mal for databehandleravtaler hvor også bruk av underleverandører er regulert.
+ Sykehuset Østfold har ferdigstilt oversikten over nødvendige databehandleravtaler. Arbeid pågår for å få signert gamle 

avtaler på ny mal.

5. Systematisk sletting 
av data

÷ Innenfor pasientbehandling har Sykehuset Østfold på lik linje med andre helseforetak ikke etablert rutine for systematisk 
arkivering eller sletting av personopplysninger.

+ Innenfor forskning har Sykehuset Østfold etablert rutine for sletting av personopplysninger når formålet har opphørt og 
forskningen validert.

÷ Innenfor HR-området er en rutine for avvikling av personopplysningene under utarbeidelse.
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Bevisstgjøring og opplæring
+ Personvern inngår i opplæringen av nyansatte, og tilbud om frivillig e-læringskurs.
+/÷ Ingen øvrig obligatorisk opplæring, men kurs, foredrag mv. med informasjon om personvern gjennomføres på forespørsel.

Roller og ansvar
+ Nødvendige roller og ansvarsforhold i VV er dokumentert i en egen rutine mht. kravene til personvern. Rollene er operasjonalisert, der mye 

ansvar er lagt til linjeledelsen.
+ Personvernombudet har et eget mandat og rapporterer direkte til administrerende direktør
+ Rollene som personvernombud og informasjonssikkerhetsleder har separate mandater, men er lagt til samme person. 

Personvernombud/informasjonssikkerhetsleder rapporterer administrativt i sentral stab til direktør for Administrasjon og kommunikasjon.

Prosesser, systemer og dokumentasjon
+ VVs system for informasjonssikkerhet er en del av foretakets kvalitets- og ledelsessystem (eHåndbok).
÷ Styringssystemet for informasjonssikkerhet er ikke oppdatert i påvente av felles regionale tilpasninger til GDPR.
+/÷ Protokoll for behandlingsaktiviteter er etablert og forvaltes av PVO. Prosessen med å kartlegge og registrere all nødvendig data til 

protokollen er ikke ennå ferdigstilt. I protokollen fremgår informasjonssystemenes kritikalitet mht. blant annet manglende 
risikovurdering og databehandleravtaler. 

+/÷ Dagens rutine for melding om brudd på informasjonssikkerheten til Datatilsynet skal oppdateres. Rutine for underretning av de registrerte 
er ikke utarbeidet.

Status Vestre Viken

Vestre Vikens tilpasning til personvernforordningen har i første fase vært styrt av en intern arbeidsgruppe med forankring i administrerende 
direktørs stabsmøte. Gruppen har kartlagt status for behandling av personopplysninger og utarbeidet en tiltaksliste. Neste fase er utforming og 
gjennomføring av tiltak, noe som skal styres gjennom prosjekter på de ulike fagområdene. Administrerende direktørs stabsmøte har gitt 
prosjektmandat for informasjonssystemer og medisinskteknisk utstyr med en endelig frist 31. desember 2020 med å lukke alle identifiserte avvik.

Vestre Viken har startet arbeidet med å tilpasse helseforetakets prosesser og systemer 
med henblikk på personvernforordningen, og den innledende kartleggingen av gap er 
ferdigstilt. Enkelte tilpasninger til personvernforordningen er gjennomført. Flere tiltak 
gjenstår, men konkretisering og gjennomføring har startet opp. Helseforetakets 
styringssystem for informasjonssikkerhet vil i løpet av kort tid bli oppdatert i samsvar 
med forordningen.
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Vestre Viken – behandling av 
personopplysninger

1. Behandlingsgrunnlag
÷ Vestre Viken har startet å dokumentere rettslig grunnlag og formål for behandling av personopplysninger i protokoll. 

Gjenstående arbeid er fordelt og vil inngå i de ulike faggrupper og linjeorganisasjon for å lukke gapene (forskning, IKT, HR 
mv.)

2. Krav/ begrensninger 
ved innsamling av data

+ /÷Nødvendig informasjon om behandling av personopplysninger er tilgjengelig på Vestre Vikens hjemmesider. 
Informasjonen kan i større grad tilpasses målgruppene – både form og innhold.

+ I prosessen for anskaffelser er det stilt krav til sikkerhet i behandlingen av personopplysninger.
+ Rutine for DPIA er utarbeidet og innarbeidet som en del av Vestre Vikens kvalitets- og ledelsessystem.

3. Relevant bruk og de 
registrertes rettigheter

+ Det er utarbeidet en rutine for retting, sletting og sperring av personopplysninger i pasientjournal som er en del av VVs 
styrings- og ledelsessystem.

+ Når samtykke innhentes i forbindelse med forskningsprosjekter blir den registrerte informert om retten til å få slettet 
personopplysninger.

4. Overføring av data

+ Vestre Viken har inngått databehandleravtale med SP.
+ Vestre Viken har utarbeidet mal for databehandleravtaler hvor også bruk av underleverandører er regulert.
÷ Vestre Viken har ikke ferdigstilt en fullstendig oversikt over databehandleravtaler. Dette gir risiko for at ikke alle 

nødvendige avtaler er inngått

5. Systematisk sletting 
av data

÷ Innenfor pasientbehandling har ikke Vestre Viken etablert rutine for systematisk arkivering eller sletting av 
personopplysninger

+ Innenfor forskning har Vestre Viken etablert rutine for sletting av personopplysninger når formålet har opphørt og 
forskningen validert

÷ Innenfor HR-området er personopplysningene kartlagt, men områder med behov for rutinemessig avvikling av data er ikke 
identifisert.
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Som en del av oppdraget har konsernrevisjonen utarbeidet en egen revisjonsguide 
"Revisjonsguide GDPR". Guiden er vedlagt som et Excel-dokument.

Guiden inneholder sentrale områder som vil kunne inngå i en fremtidig revisjon i 
regi av konsernrevisjonen. Guiden er ikke en fullstendig sjekkliste med tanke på 
alle bestemmelser i personvernforordningen, men er tilpasset for en videreføring 
etter kartleggingen.. Innholdet er organisert i de samme områder som i denne 
rapporten.

Konsernrevisjonen skal i annet halvår 2019 gjennomføre en revisjon av 
etterlevelse av krav i GDPR i foretaksgruppen. Endelig innretning og omfang på 
revisjonen er ikke avklart, men vil ta utgangspunkt i denne revisjonsguiden.  

Vedlegg 1 : Revisjonsguide GDPR
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Områder i forordningen Referanse til forordningen

1.1 Prosesser, systemmer og dokumentasjon Referanse til forordningen

Helseforetaket har implementert det felles utarbeidede regionale styringssystem for 

informasjonssikkerhet i sitt kvalitets- og ledelsessystem.

Helseforetaket gjennomfører risikovurderinger av forhold som kan påvirke sikkerheten knyttet 

til personopplysninger. (Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.)
Artikkel 32

Helseforetaket legger til grunn regional risikoskala og kriterier for aksept av risiko ved 

gjennomføring av risikovurderinger.
Artikkel 32

Helseforetaket har utarbeidet en fullstendig protokoll over behandlingsaktivitetene med 

påkrevd informasjon om blant annet: 

    -behandlingsansvarlig

    -formål med behandlingen

    -beskrivelse av kategorier av registrerte og personopplysninger

    -kategorier av mottakere av personopplysninger blir utlevert til

Artikkel 30 

Utsnitt fra revisjonsguiden i den vedlagte filen:



Om konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst
Konsernrevisjonen er organisert direkte under styret i Helse Sør-Øst RHF 
og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til 
administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Våre rapporter 
behandles normalt av styret i det reviderte helseforetak.

Konsernrevisjonen ble etablert i 2005, og  er fra 1.1.2013 hjemlet i 
helseforetaksloven §37a.

Konsernrevisjon skal på vegne av styret i Helse Sør-Øst bidra til forbedring 
i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst RHF og 
underliggende helseforetak.

Konsernrevisjonen utfører revisjoner i overensstemmelse med de 
internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon.

Vår visjon
Konsernrevisjonen skal være en etterspurt bidragsyter til læring og 
forbedring i Helse Sør-Øst. Dette skal vi oppnå gjennom:
• Relevante revisjons- og rådgivningsoppdrag som skaper innsikt
• Effektiv kommunikasjon og godt samarbeid 
• Deling av erfaringer og læringspunkter på tvers av helseforetakene

Om oppdraget:
Oppdragsperiode: Oktober - desember 2018
Virksomhet: Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst og Helse 

Sør-Øst RHF 
Oppdragsgiver: Styret i Helse Sør-Øst RHF

Medarbeidere:
• Espen Anderssen (oppdragseier)
• Tove Kolbeinsen (oppdragsleder)
• Anders Blix (internrevisor)
• Dana Jaedicke (innleid rådgiver)

Rapporten er oversendt til:
• Styrets revisjonsutvalg
• Administrerende direktør i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst og 

Helse Sør-Øst RHF

Konsernrevisjonens rapporter
Rapporter er tilgjengelig på følgende web-adresse: 
www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen
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