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Personvern handler om

• retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne 
personopplysninger 

• tillit til den som behandler opplysninger om dem 

• kvalitetskrav  til personopplysninger



Informasjon og åpenhet
Virksomhetene har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte. Det er også plikt å gi informasjon

Artikkel 13: Na r den registrerte bidrar med opplysninger 

• Navn og kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig 

• Navn og kontaktinformasjon til ev. personvernombud 

• Forma l og rettslig grunnlag for behandlingen

• Ev berettigede interesser

• Eventuelle mottakere av personopplysningene

• Informasjon om hvor lenge dataene skal lagres, ev kriterier for 
lagringstid

• Rett til innsyn, korrigering, sletting, til a protestere mot 
behandling

• Rett til dataportabilitet

• Rett til a be om sletting

• Rett til a trekke tilbake et samtykke

• Rett til a fremme en klage til Datatilsynet

• Informasjon om ev. gjenbruk av data til annet forma l

• Bruk av automatiserte avgjørelser og profilering

Artikkel 14: Na r personopplysningene ikke kommer fra 
den registrerte selv

• Som artikkel 13, men i tillegg:

• Hvilken kategori personopplysninger som samles inn 

• Hvor dataene kommer fra og om dette er offentlig 
tilgjengelige data

NÅR? 

• Ved første gangs kommunikasjon med den registrerte,

• Eller ved første gangs utlevering til en tredjepart 

• Men senest innen en ma ned etter innhenting av 
dataene



Hva er kjernejournal?

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og 
viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du 
får behandling. 



Hva er kjernejournal?

Inneholder:

• Egne registreringer

• Legemidler

• Besøkshistorikk fra sykehus

• Kritisk informasjon

• Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal



Om oppdraget

❖ Fremlegging av en vurdering av hvilke krav som 
allerede er oppfylt i kjernejournalsystemet etter PVF art. 
14 og eventuelle avvik.

❖ Fremlegging av endringsforslag til hver enkel utfordring



Relevante artikler i prosjektet

❖ Art. 12 - klarspråk

❖ Art. 13 - informasjonsplikt

❖ Art. 14 - informasjonsplikt

❖ Art. 15 - innsynsrett

❖ Art. 25 - innebygd personvern 



Nåværende systemet

Meny for kjernejournalsystemet ved 
innlogging

Ekspandert ramme under kategorien 
“Kritisk informasjon”



Hvordan art. 14 er nedfelt i 
kjernejournalsystemet

❖ Formål for behandlingen - ikke oppfylt

❖ De berørte kategoriene - ikke oppfylt

❖ Informasjon om hvor lenge dataene skal lagres, 
eventuelt kriterier for lagringstid - ikke oppfylt



Løsningsforslag tilknyttet kilder til 
personopplysninger



Valg av ikon



Endringsforslag tilknyttet 
personvernerklæring



Endringsforslag tilknyttet regulering av tilgang til 
kjernejournal



Endringsforslag tilknyttet 
reservasjon



Endringsforslag tilknyttet 
informasjonsbokser



Resultater

• Oppgaven har nå i år vunnet Datatilsynets studentpris 
for innebygd personvern i praksis

• Har fått gode tilbakemeldinger fra Direktoratet for e-
helse

• Bidrag til økt tillit til offentlig sektor gjennom åpenhet



Spørsmål?
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