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Disposisjon:
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- Bakteppet – personvern

- Hva betyr det at opplysninger er anonyme?

- Hvorfor er det viktig å være sikre på at opplysningene er 

anonyme?

- Hvordan anonymisere?

- Lagring av referater



Personvern - retten til å bestemme hva andre 
skal få vite 
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Taushetsplikten

• Helsepersonelloven kap 5

• Pasientrettighetsloven § 3-6

• Spesialisthelsetjenesteloven § 6-1

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-1

• Lov om alternativ behandling § 4

• Forvaltningsloven §§ 13 til 13e
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-63/§3-6
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-61/§6-1
https://lovdata.no/NL/lov/2011-06-24-30/§12-1
https://lovdata.no/NL/lov/2003-06-27-64/§4
https://lovdata.no/NL/lov/1967-02-10/§13


Anonyme opplysninger

• ikke, direkte eller indirekte, mulig å spore opplysningene 
tilbake til de enkeltpersoner opplysningene knytter seg til. 

• tas hensyn til alle midler som det med rimelighet kan tenkes 
at den behandlingsansvarlige eller en annen person kan ta i 
bruk for å identifisere vedkommende direkte eller indirekte.
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Det vil si:

• Gjelder alle typer informasjon

• Som kan knyttes til en fysisk person

• Som er skilt fra en gruppe av personer

…….når KEK mottar dem!!
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Hvorfor?

Ingen krav til behandling av anonyme opplysninger
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Hvordan?

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-
skjema/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf
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https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf


Anonymt?

• opplysninger som i sum lar en utenforstående kunne identifisere 
pasienten

• opplysninger som kan «kobles» og lede en som allerede vet noe 
om saken, for eksempel en journalist, til å gjette seg frem til 
hvem drøftingen omhandler
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Personidentifiserbare opplysninger

• Helseregister - registre, fortegnelser, m.v. der helseopplysninger 
er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan 
finnes igjen. (helseregisterloven § 2 d)

• helseregisterloven (§ 6) 

• Personopplysningsloven § 9

• Konsesjon - Personopplysningsloven §§ 33 -35
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https://lovdata.no/NL/lov/2014-06-20-43/§6
https://lovdata.no/NL/lov/2014-06-20-43/§6
https://lovdata.no/NL/lov/2000-04-14-31/§9
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_6#§33


Noen viktige begreper:

Databehandlingsansvarlig 

- den som bestemmer formålet med behandlingen av 
helseopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

- Skal sørge for sikring opplysninger ved å bruke prinsippene om 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet

Databehandler 

- den som behandler opplysninger på vegne av den 
behandlingsansvarlige
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Ny personvernforordning

• GDPR – general data protection regulation

• Virksomheter får større ansvar for personvern

• Personvernombud - En person som er utpekt av en 
behandlingsansvarlig og godkjent av Datatilsynet. Personen har 
som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger 
regelverket

• Klart språk og krav til åpenhet
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https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/forordningen/uoffisiell-norsk-oversettelse-av-personvernforordningen.pdf


Oppsummering:

• Tilgang til informasjon om enkeltmennesker gir mange muligheter.

• Folkets tillit til de som forvalter sensitive opplysninger er veldig 
viktig.

• Derfor veldig viktig å beherske forskjellen mellom anonyme og 
avidentifiserte opplysninger.

• Anonyme opplysninger er data som det ikke er mulig, ved hjelp av 
alle rimelige tekniske hjelpemidler, å knytte tilbake til en 
enkeltperson.

• Ansvaret for at dette håndteres korrekt ligger både hos 
virksomheten og til den enkelte som behandler opplysningene. 
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