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Forord  

  

Arbeidet med masteroppgaven kom for alvor i gang våren 2016. Etter nesten to år i stillingen 

som personvernrådgiver ved personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus falt jeg på 

beslutning om å skrive en oppgave som omhandler utforming av ombudsfunksjonen i 

spesialisthelsetjenesten. Etter mitt syn er helsesektoren den sektoren hvor 

personvernombudene har den mest utfordrende oppgaven med å kontrollere etterlevelse av 

personvernlovgivningen. Arbeidet er preget av et landskap med andre tungtveiende hensyn, 

hvor forhold knyttet til pasientbehandling og samfunnsnytten ved å gjennomføre forskning 

på helseområdet peker seg ut. Samtidig skal personvernombudene manøvrere i et 

komplekst juridisk landskap. Jeg ønsker derfor å bruke denne oppgavene til å belyse arbeidet 

med personvern i helsesektoren, og vise hvordan personvernombudsordningen kan 

organiseres i et helseforetak. 
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Sammendrag 

Personvernombudrollens arbeidsoppgaver i helsesektoren er spesiell, sammenlignet med 

tilsvarende rolle i andre sektorer. Bakgrunnen for dette er omfanget av behandlingen av 

sensitive personopplysninger. Dette stiller høye krav til personvernombudene i 

helsesektoren, og særlig i utøvelse av personvernombudsfunksjonen i 

spesialisthelsetjenesten.  

Sentralt i personvernombudsordningen står fritaket fra meldeplikten til Datatilsynet, som 

innebærer at melding om behandling av personopplysninger ikke sendes til Datatilsynet, 

men i stedet kontrolleres av personvernombudet i virksomheten. Personvernombudene skal 

føre oversikt over virksomhetens behandling av personopplysninger, og samtidig sørge for at 

grunnleggende personvernhensyn ivaretas i virksomheten.  

Ved behandling av personopplysninger i helsesektoren er det i de fleste tilfeller snakk om 

helseopplysninger, som er sensitive personopplysninger.1 Behandling av helseopplysninger 

må i mange tilfeller sees i sammenheng med andre hensyn som gjør seg gjeldene i denne 

sektoren. Hensyn knyttet til pasientbehandling, forskning og kvalitetssikring påvirker 

personvernet, primært til pasienter, men også ansatte i helsesektoren. Dette er med på å 

forme arbeidet personvernombudene utfører, og de vurderingene som er en del av arbeidet 

med personvern i spesialisthelsetjenesten.  

Denne oppgaven gjennomgår hvilke utfordringer personvernombudene i helseforetakene2 

står ovenfor. Særlig gjelder dette utfordringer knyttet til organisering i virksomheten, mottak 

og kontroll av behandling av personopplysninger og samarbeid med Datatilsynet og andre 

personvernombud.  

Ved å undersøke hva som er det rettslige utgangspunktet for ordningen, hvilke føringer 

Datatilsynet har for personvernombud samt ved å undersøke hvordan Datatilsynet og 

personvernombud arbeider i det daglige, vil oppgaven å gi et innblikk inn i de 

problemstillingene personvernombud i helsesektoren står ovenfor.  

                                                           
1 Personopplysningsloven § 2-8 Definisjoner 
2 Statlig virksomhet, underordnet de regionale helseforetakene. 
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Kapittel 1 Innledning 
I denne masteroppgaven har jeg sett nærmere på personvernombudsordningen, med et 

spesielt fokus på hvordan ordningen er utformet i helsesektoren. Jeg har sett på det rettslige 

grunnlaget for ordningen, hvordan ordningen fungerer i praksis, og hvordan Datatilsynet 

arbeider med personvernombudene. Jeg har også sett på hvordan personvernforordningen 

vil påvirke utforming av ordningen. Datatilsynet beskriver personvernombudsrollen på 

følgende måte:  

«Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og 

kompetanse om personvern. Personvernombudsordningen er en frivillig ordning administrert 

av Datatilsynet.» 

Uttalelesen er med på å illusterere formålet med personvernombudsordningen. 

Personvernombudene skal være en ressursperson innefor personvernspørsmål  i 

virksomheten, og for virksomheter hvor behandling av personopplysninger er av stort 

omfang, kan det innebære et bredt spekter av arbeidsoppgaver og problemstillinger for 

personvernombudet. 

I denne innledende delen av oppgaven vil jeg redegjøre for hvorfor jeg mener 

personvernombudsordningen er et aktuelt tema, og hvilke problemstillinger jeg forventer å 

svare på i denne oppgaven. Deretter redegjør jeg for metodene som er benyttet for å 

besvare oppgaven. Avslutningsvis gir jeg en fremstilling av hvordan oppgavens innhold.  

1.1 Bakgrunn og aktualitet 
Den teknologiske utviklingen, hvor mer enn tidligere kan kontrolleres, registreres og lagres, 

har de siste tiårene ført til økt fokus på problemstillinger knyttet til ivaretakelse av 

personvern. Dette gjelder både hos myndigheter, foretak og privatpersoner. Personvern er 

omtalt i de fleste nasjonale aviser ukentlig, og vi opplever nå et helt annet fokus på 

personvern enn bare for nå noen få år siden. På dette området skiller ikke helsesektoren seg 

fra samfunnet for øvrig. Tvert imot kan det argumenters for at den teknologiske utviklingen 

innen helseområdet har vært større enn i de fleste andre samfunns- og forvaltningsområder. 

Dette begrunnes i utvikling av flere og mer kompliserte elektroniske journalsystemer, 

økende bruk av medisinsk teknisk utstyr samt fremveksten av et stort antall 

helseapplikasjoner. 
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I tillegg til å være gjenstand for stor teknologisk utvikling er det et annet moment som gjør 

helsesektoren spesiell, nemlig behandling av helseopplysninger. Kombinasjonen av ny 

teknologi og behandling av sensitive opplysninger, som skal være gjenstand for et særskilt 

vern, gjør at helsesektoren står ovenfor store utfordringer. Jeg mener dette illustreres godt i 

et sitat hentet fra Datatilsynets årsmelding fra 2015: 

” Opplysningene som behandles innen dette området (helseområdet, min merknad) er blant 

de mest sensitive, og befolkningen selv anser opplysningene for særlig beskyttelsesverdige. 

Det behandles opplysninger om befolkningen i alle livsfaser, og ønsket om bruk og gjenbruk 

av våre opplysninger til stadig flere formål øker.” 

-Datatilsynets årsmelding 2015 

Oppgaven retter søkelyset mot den funksjonen personvernombud utøver i helsesektoren, i 

ivaretakelse av pasienter og ansattes personvern, ved behandling av helseopplysninger. 

Oppgaven tar for seg den rettslige reguleringen personvernombudsrollen og behandling av 

helseopplysninger, hvilke arbeidsoppgaver rollen innebærer, samt hvilke oppgaver og 

utfordringer Datatilsynet og personvernombud mener er de mest sentrale.  Et 

personvernombud ved et helseforetak, er en formelt oppnevnt kontaktperson for 

personvern og informasjonssikkerhet internt mot behandlingsansvarlig (virksomhetens 

ledelse) og ansatte og eksternt mot Datatilsynet og den registrerte, eksempelvis pasienter og 

egne ansatte.3  

Personvernombudet skal ha kjennskap til virksomheten og føre oversikt over behandlinger 

av personopplysninger. Dette innebærer at virksomheter som velger å opprette et 

personvernombud i noen tilfeller unntas den lovpålagte meldeplikten som foreligger når 

virksomheter foretar behandling av personopplysninger4. Dette betyr i praksis at behandling 

av personopplysninger som skulle vært meldt til Datatilsynet, i stedet kan meldes til 

personvernombudet for virksomheten. 

Ordningen med personvernombud er relativt ny. Siden ikrafttredelse av 

personopplysningsloven og personopplysningsforskriften i 2001, har Datatilsynet hatt 

ansvaret for ordningen, og arbeidet for å øke antall virksomheter som velger å opprette 

                                                           
3 Helsedirektoratet, Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren, Faktaark 35. 
4 Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, jf Personopplysningsloven §2-1  
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personvernombud. Relativt mange virksomheter har siden ordningen med 

personvernombud ble etablert i 2001, valgt å benytte seg av ordningen. Datatilsynets tall 

ved utgangen 2016 viser at det er 331 personvernombud og 554 virksomheter som nå er 

omfattet av ordningen.5  

Mange virksomheter er avhengig av å behandle personopplysninger for å kunne tilby sine 

varer, eller utøve en tjeneste. Et eksempel er bank- og forsikringsbransjen som er avhengig av 

å sammenstille en stor mengde personopplysninger for å kunne tilby sine kunder sine 

tjenester. Når det gjelder kommunale og offentlige tjenester er disse avhengig av personlig 

informasjon for å kunne oppfylle sine forpliktelser, eller yte det tilbudet de er pålagt. 

Datatilsynet grupperer virksomheter med personvernombud innenfor følgende kategorier; 

helse, bank, finans og forsikring, departementer, direktorater og etater, inkasso, 

kommune/fylkeskommune, telekommunikasjon og utdanning. Disse områdene er alle 

avhengig av omfattende behandling av personopplysninger, og kan derfor spare ressurser av 

å unntas fra meldeplikten ved å inngå i personvernombudsordningen.   

Denne oppgaven retter som nevnt fokus mot personvernombudsrollen, og spesielt hvordan 

denne rollen er utformet i helsesektoren. Helseforetakene er avhengig av 

personopplysninger for å kunne yte den helsehjelpen den enkelte har krav på.6 

Helseforetakene har i likhet med de fleste andre samfunnsområder vært utsatt for økende 

trykk de siste årene, med hensyn til innføring av ny teknologi som er involvert i behandling av 

personopplysninger. Kombinasjonen av denne utvikling, og det faktum at et helseforetak er 

avhengig av å behandle en stor mengde personopplysninger som en del av sin daglige drift, 

gjør at rollen som personvernombud i denne sektoren er særlig interessant. De siste årene 

har flere og flere virksomheter også i helsesektoren fått øynene opp for ordningen med 

personvernombud. En gjennomgang av Datatilsynets oversikt over personvernombud viser at 

det er registrert 40 virksomheter med personvernombud innenfor helsesektoren og 

ytterligere 17 virksomheter med personvernombud innenfor forskning på helseområdet.   

Et av hovedspørsmålene som skal besvares i denne oppgaven er hvilke utfordringer som er 

særegne for personvernombud i spesialisthelsetjenesten. Utviklingen av teknologiske 

hjelpemidler som behandler helseopplysninger innenfor spesialisthelsetjenesten har vært 

                                                           
5 Datatilsynets årsmelding for 2016, s.50  
6 Spesialisthelsetjenesteloven §2-1 mv. 
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omfattende på kort tid. Vi skal ikke mange år tilbake i tid før sykehushverdagen knapt nok 

bestod av hjelpemidler og systemer som innebar elektronisk behandling av 

personopplysninger. Dette har forandret seg i på kort tid. Den tradisjonelle papirjournalen 

har etter hvert blitt erstattet av ulike typer elektroniske journalsystemer fra ulike 

leverandører, og store mengder medisinsk teknisk utstyr benyttes nå på alle norske sykehus.  

Et eksempel på helseforetak med personvernombud er Oslo universitetssykehus. Oslo 

universitetssykehus ble dannet i 2010, da sykehusene Ullevål, Rikshospitalet, 

Radiumhospitalet og Aker ble slått sammen. I tillegg til å være lokalsykehus for deler av 

Oslos befolkning har sykehuset også en rekke oppgaver som regionssykehus for innbyggere 

innenfor Helse Sør-Øst og nasjonale oppgaver innenfor enkelte behandlingsområder. Totalt 

arbeider omtrent 22.000 ansatte ved sykehuset, når man slår sammen de ulike lokasjonene. 

Det samlede budsjettet for sykehuset beløper seg til et sted omkring 20 milliarder norske 

kroner. I tillegg til å foreta omtrent 1,2 millioner pasientbehandlinger i løpet av året på ulike 

områder, bedrives det også omfattende undervisning, rådgivning og forskningsaktivitet ved 

sykehuset.  

Ethvert sykehus er i dag avhengig av elektroniske hjelpemidler. Et eksempel på dette er de 

omfattende endringene som ble gjennomført ved Oslo universitetssykehus og resten av 

Helse Sørøst oktober 2014. Endringen innebar en utskiftning av journalsystem fra et sett 

ulike leverandører av elektronisk pasientjournal, til en felles løsning. Gjennomføringen av 

dette skifte var det største IT-prosjektet i Norsk helsevesen gjennom tidene.7 Samlet sett 

representerer databasen i det elektroniske journalsystemet til OUS 31 terrabyte data. 8 

Figur 1 illustrerer det store volumet av behandling av sensitive opplysninger som foretas 

gjennom journalsystemet ved OUS hvert år.  

 

                                                           
7 DIPS, om innføring av ny elektronisk pasientjournal, URL: https://www.dips.no/gigantprosjektet-ous 
8 Ibid 



Henrik Lindgren Jensen Masteroppgave Forvaltningsinformatikk 2016 

7 
 

 

Figur 1. Nøkkeltall om antall dokumenter i DIPS-databasen 

Figuren viser databasetall fra DIPS-databasen, blant annet antall journaldokumenter og 

antall rekvisisjoner som ligger inne.  Tallene er gjeldene per januar 20159.  Blant annet er det 

verdt å merke seg at systemet har registeret ca. fem millioner innleggelser, og nesten 130 

millioner journaldokumenter.  

Omleggingen til nytt journalsystem i Helse Sør-øst er bare ett av mange eksempler på 

innføring av teknologi av stort omfang, og hvor personvernspørsmål må sees opp mot andre 

tungtveiende hensyn. Selv om prosjekter av denne størrelsen ikke forekommer ofte, vil 

langtidsvirkningene innen personvernområde potensielt være store. I helseforetakene vil det 

foretas lignende vurderinger mindre skala hver eneste dag. Det stilles derfor store krav til 

personvernombudene, og deres evne til å foreta vurderinger som påvirker andre fagområder 

i helseforetaket. Helseforetakenes primæroppgave er pasientbehandling, noe tallene fra 

figur 1 viser på en god måte. I arbeidet ved helseforetakene dukker det derfor kontinuerlig 

opp problemstillinger knyttet til ivaretakelse av pasientenes personvern. Som vi skal se 

utover i denne oppgaven kan det også dukke opp problemstillinger knyttet til ivaretakelse av 

personvern for helsepersonell eller administrativt ansatte i helsesektoren.  

                                                           
9 Ibid 
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Behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse med pasientbehandling utgjør den 

største andelen av behandling av personopplysninger i et helseforetak, men det utøves også 

annen aktivitet som krever behandling av personopplysninger. De fleste helseforetak er også 

delaktig i en stor mengde forskningsaktivitet, eller ivaretar lovpålagte oppgaver som 

innebærer opprettelse av behandling av helseopplysninger utover å føre pasientjournal for 

behandlingsformål10.  Det betyr at det er betydelige oppgaver for ombudene når det gjelder 

kontroll av behandling av personopplysninger. Forskningsaktivitet utgjør som nevnt en stor 

andel av de behandlingene av personopplysninger et personvernombud er pålagt å ha 

kontroll over, i henhold til personopplysningsforskriften11 og Datatilsynets beskrivelse av 

arbeidsoppgavene for et personvernombud. Hvordan personvernombudet arbeider med å 

behandle og veilede meldinger om behandling av personopplysninger innenfor forsknings-, 

og kvalitetssikringsprosjekter er et av spørsmålene jeg søker å besvare i gjennomgangen av 

personvernombudets arbeidsoppgaver.   

I de neste delene av oppgaven vil jeg gjennomgå hvordan jeg har bygget opp, og vil løse 

denne oppgaven. Det innebærer en gjennomgang av problemstilling og metode, samt en 

oversikt over den samlede fremstillingen.  

1.2 Problemstilling 
En problemstilling er et begrunnet forskningsspørsmål.12  Begrunnelsen er gjerne et resultat 

av tidligere forskning, eller relevant teori.13 Problemstillingen er bestemmende for hvilke 

undersøkelser som er nødvendig for å kunne gi en god redegjørelse. Valg av problemstilling 

kan styres av en rekke ulike elementer, som eksempelvis egne interesser, forkunnskaper om 

temaet, yrkesrelevans eller samfunnsmessig aktualitet.14 For denne oppgavens del er det en 

kombinasjon av de nevnte elementene som har påvirket valg av problemstillinger. Særlig har 

yrkesrelevans spilt en rolle for valg av problemstilling, ettersom jeg tidligere har jobbet to år 

som personvernrådgiver ved Oslo universitetssykehus. Dette har også vært en utfordring for 

utforming av metode, noe jeg kommer tilbake til i neste delkapittel.  

                                                           
10 Eksempelvis som ansvarlige for lov- eller forskriftsregulerte helseregistre.  

11 Personopplysningsforskriften §7-27 

12 Store norske leksikon, søkeord; problemstilling, lesedato 26.12.2016 

13 Ibid 

14 Schartum, Dag Wiese. Presentasjon: Skrive masteroppgave-Valg av emne, vinkling og problemstilling, 

presentasjon om gjennomføring av en masteroppgave. 2014 
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Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er å belyse hvilke utfordringer som 

er særegne for personvernombud i helsesektoren. Med utgangspunkt i krav og veiledning 

som rettes mot personvernombud, ønsker jeg å se hvordan arbeidsoppgavene løses i 

helsesektoren. Det finnes flere måter å organisere rollen som personvernombud. Oppgavens 

formål er å belyse hvilke rettsregler som er bestemmende for utøvelse av 

personvernombudsrollen. Jeg vil se på ulike måter å organisere rollen og hvordan 

spesiallovgivning innen helse har innvirkning på de vurderingene personvernombudet må 

gjøre i arbeide med å kontrollere etterlevelse av personvernlovgivningen og 

helselovgivningen hos den behandlingsansvarlige. Personvernombudene mottar veiledning 

av Datatilsynet, og oppgaven tar sikte på å belyse hvordan denne veiledningen danner 

grunnlaget for, og ellers påvirker personvernombudenes oppgaveløsing.  

Med bakgrunn i oppgavens overordnede problemstilling utarbeidet jeg fire 

delproblemstillinger: 

A Hvordan er personvernombudsrollen regulert rettslig sett? 

Grunnlaget for opprettelse av personvernombud er § 7-12 i personopplysningsforskriften. 

Samlet sett utgjør personopplysningsloven og personopplysningsforskriften 

personvernlovgivningen, og er Norges måte å inkorporere EUs personverndirektiv. Dette blir 

dermed utgangspunktet for den rettslige analysen.  Jeg ønsker å gi svar på hvilket ansvar og 

hvilke arbeidsoppgaver lovgivningen etablerer for personvernombud, herunder hvordan 

dette er med på å forme ansvarsforhold med grenseflatene mot Datatilsynet, og andre 

forvaltningsorganer som er involvert som myndighet på helseområdet. 

Særlovgivningen på helseområdet regulerer behandling av helseopplysninger innenfor ulike 

områder, som eksempelvis utøvelse av helsehjelp, administrasjon av helsehjelpen, eller 

innfor forskningsområdet. Lovgivningen etablerer selvstendige behandlingsgrunnlag for 

behandling av helseopplysninger, men samtidig er det også etablert et spesielt vern når slike 

opplysninger behandles. Et eksempel på dette er ved etablering av 

taushetspliktsbestemmelser.  Jeg ønsker dermed å se på hvilke vurderinger 

personvernombud i helsesektoren må foreta ved mottak og tilrådning av helseopplysninger.  
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B Hvilke arbeidsoppgaver utfører personvernombudene i helsesektoren? 

Etter å ha undersøkt hva som er det rettslige grunnlaget, ønsker jeg å finne ut av hvilke 

oppgaver lovgivningen etablerer, og hvordan dette er supplert av Datatilsynet som er 

ansvarlig for ordningen. Datatilsynet veileder personvernombudene, og det vil derfor bli 

belyst hvordan veiledning fra Datatilsynet utfyller den rettslige reguleringen.  

Dernest ønsker jeg å finne ut hvordan Datatilsynet veileder personvernombud innenfor 

helsesektoren, og hvilken betydning dette påvirker utøvelsen av de viktigste 

arbeidsoppgavene. Her kan det også være at det finnes motstrid mellom den utformingen av 

ombudsfunksjonen loven legger opp til, og den utformingen av ordningen Datatilsynet 

legger opp til gjennom sin fortolkning. Dersom dette er tilfellet, vil jeg undersøke nærmere 

hva som kan være bakgrunnen for at Datatilsynet utformer ombudsordningen annerledes 

enn hva det er grunnlag for i lovgivningen.  

C Hvilke ressurser og virkemidler benytter Datatilsynet for å arbeide med 

personvernombudsrollen? 

Datatilsynet er ansvarlig for personvernombudsordningen, og kontrollerer derfor utforming 

av personvernombudsrollen innenfor de rammene personopplysningsforskriften setter. 

Ettersom personopplysningsforskriften sier lite om hvordan personvernombudet skal utføre 

sine arbeidsoppgaver er det nødvendig å se på hvilke føringer Datatilsynet legger for 

ordningen.  

Datatilsynet har en egen veileder som tar for personvernombudsordningen. Jeg ønsker å se 

hvordan denne, og eventuelt andre virkemidler Datatilsynet bruker for å utforme 

personvernombudsrollen påvirker den praktiske utformingen av rollen. Jeg ønsker også å få 

svar på om Datatilsynet i noen grad har avveket fra de oppgavene lovgivningen tillegger 

personvernombudene.  

D Hvordan vil ny personvernforordning endre personvernombudsrollen, og hvilke konsekvenser 

vil dette få for personvernombud i spesialisthelsetjenesten? 

I april 2016 ble personvernforordningen vedtatt av EU. Arbeidet med forordningen startet 

allerede i 2012, og forordningens offisielle navn er Europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av individer ved behandling av 

personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 
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95/46/EF (generell personvernforordning). Navnet avslører dermed at forordningen avløser 

det tidligere personverndirektivet.  Forordningen er skal tre i kraft 25. mai 2018, og er den 

største endringen i europeisk personvernlovgivning de siste 20 årene.  Bakgrunnen for at 

denne forordningen også får betydning for Norge, er at den tas inn som et tillegg i EØS-

avtalen. 

Den behandlingsansvarlige får et større ansvar enn tidligere, ved å overta en del av ansvaret 

for forhåndskontrollen Datatilsynet tidligere har hatt ansvar for. Behandling av 

helseopplysninger trekkes frem som et av områdene hvor kontrollen skal skjerpes. Samtidig 

skal de registrertes rettigheter endres. Enkelte virksomheter vil bli forpliktet til å få 

personvernombud, avhengig av hvordan og hvilke personopplysninger som behandles. Det 

er med andre ord flere deler av forordningen som vil kunne påvirke ombudsordningen. 

Personvernforordningen får derfor ikke bare betydning for personvernombud, men også den 

registrerte, den behandlingsansvarlige og Datatilsynet. Med bakgrunn i disse områdene 

ønsker jeg å kartlegge hvilke endringer som direkte påvirker personvernombud i 

helsesektoren.  
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1.3 Metode 
En metode kan defineres som et redskap, eller en fremgangsmåte for å erverve ny 

kunnskap.15 Ved valg av metode er det viktig å velge den metoden som best klarer å beskrive 

virkeligheten.16  I denne delen av oppgaven vil jeg gi en fremstilling av metodene jeg skal 

benytte gjennom oppgaven. Jeg vil innledningsvis gi et overblikk over valgt sammensetning 

av metode, før jeg i de neste delene drøfter samspillet mellom metodene og styrker og 

svakheter ved hver metode.  

For å besvare problemstillingene best mulig vil det gjennom denne oppgaven bli benyttet en 

kombinasjon av ulike metoder. Jeg vil primært benytte en kombinasjon av rettskildestudier, 

dokumentstudier og intervjuer. Bakgrunnen for valgte metodeelementer er at jeg mener de 

er egnet til å gi innblikk i hva personvernombudsrollens utforming, både på generelt 

grunnlag, og spesielt personvernombud i helsesektoren. Bakgrunnen for metodevalgene 

beror på antakelser om hvor jeg kan finne informasjon om personvernombudsordningen, og 

de ulike delene av ordningen jeg ønsker å belyse.  

For å finne ut hva som er det rettslige grunnlaget for personvernombudsordningen må det 

foretas en analyse av de aktuelle rettskildene på området, gjennom en rettsdogmatisk 

metode. Når det gjelder informasjon om ombudsordningen i helsesektoren antar jeg at det 

er utfordrende å finne konkrete kilder som omtaler ordningen. Det vil derfor være 

nødvendig å søke denne kunnskapen andre steder. Måten jeg planlegger å løse dette på er 

ved å basere meg på muntlige kilder. Her vil Datatilsynet sitte på kunnskap om ordningen, 

fordi det er Datatilsynet som har ansvaret for tilretteleggelse av 

personvernombudsordningen.  

Nedenfor kommer jeg nærmere inn på de enkelte delmetodene. Først gjennomgås hva den 

enkelte metoden innebærer i form av praktisk gjennomføring. Deretter følger en 

begrunnelse for valg av hver enkelt metode.  

1.3.1 Analyse av relevant lovgivning- juridisk metode 

Innledende del av oppgaven vil være en gjennomgang av rettsreglene som har betydning for 

personvernombudsrollen, for å besvare problemstilling A. Analysen av 

                                                           
15 Holme og Solvang (1996), Metodevalg og metodebruk s. 14. 

16 Jacobsen (2005), Hvordan gjennomføre undersøkelser? –Innføring i 

statsvitenskapelig metode.  s 28-41 
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personvernombudsrollens rettslige grunnlag har utgangspunkt i 

personopplysningsforskriftens §7-12, som etablerer ordningen med personvernombud. 

Dette er en mager bestemmelse, og sier liten om utforming av ordningen. Det vil være 

nødvendig å se på andre rettskilder, med den hensikt å undersøke om det finnes utdypende 

informasjon om utforming av ordningen. Derfor vil det være naturlig å se til forarbeidene til 

personopplysningsloven for å se om jeg finner mer informasjon der. Av forarbeidene vil NOU 

1997:19 Et bedre personvern - forslag til lov om behandling av personopplysninger bli 

vektlagt, fordi den danner grunnlaget for personopplysningsloven.  

Kongelig resolusjon 15. desember 2000 nr. 1265 om fastsettelse av forskrift til 

personopplysningsloven er også særlig relevant, fordi personvernombudsordningen er 

utdypet noe mer i merknadene til § 7-12.  

Personvernnenmdas avgjørelser er en relevant rettskilde i denne sammenheng. Avgjørelsene 

vil bli gjennomgått for å se om personvernombudsordningen er omtalt, ordningen direkte, 

eller om personvernombud har vært involvert på annen måte, eksempelvis som den 

behandlingsansvarliges kontaktperson ovenfor Datatilsynet. I tillegg til avgjørelser i 

Personvernnenmda vil jeg også se om det finnes avgjørelser i domstolene som er egnet til å 

gi informasjon om personvernombudsordningen.  

I denne gjennomgangen vil jeg også se på EUs personverndirektiv (Directive 95/46/EC- The 

data protection directive). Begrunnelsen for å inkludere den felles europeiske lovgivningen 

er at denne er rammen for utformingen av den norske personvernlovgivningen.  

1.3.2 Dokumentstudier- kildekritisk metode 

I del to av oppgaven vil jeg benytte dokumentstudier, primært for å undersøke hvordan 

ordningen med personvernombud har utviklet seg. Kildekritisk metode er alltid et krav, og er 

kanskje særlig viktig i dokumentstudier. Kildekritikk innebærer å bruke en kilde på en 

reflektert og informert måte, slik at en har et bedre grunnlag for å trekke holdbare 

konklusjoner på grunnlag av kildematerialet.17 Det er fire hovedkriterier som skal vurderes 

innenfor kildekritikk. Disse elementene er tilgjengelighet, relevans, autentisitet og 

troverdighet. Dette innebærer i første rekke et kritisk henblikk på tilgjengelighet, altså 

                                                           
17 Samfunnsvitenskapelige metoder, Grønmo, Sigmund 2004, s 88 
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hvordan kildene finnes. I denne sammenhengen er det like viktig å ha et kritisk blikk på hva 

som ikke er tilgjengelig, og eventuelt drøfte om utvalget av kilder er fullstendig.  

Kritisk vurdering av relevans betyr at kildene må vurderes opp mot forskningsspørsmålene 

som skal besvares, og hvor vidt den aktuelle kilden er egnet til å gi svar på disse. Dette er et 

særlig aktuelt tema i denne redegjørelsen av personvernombudsordningen, fordi det ikke 

finnes særlig omfattende skriftlig materiale som svarer på problemstillingen direkte. Dermed 

vil det lett kunne være slik at en forsøker å få mest mulig ut av et begrenset kildemateriale, 

også der hvor dokumentene ikke har den rette relevansen for å gi et korrekt bilde av 

situasjonen.  

Troverdighet er et element som er relevant i denne oppgaven, fordi mange av kildene som 

benyttes kommer fra informanter som har en egeninteresse av å fremstille arbeidet med 

personvernombudsordningen i en eller annen retning, enten positiv eller negativ. Det er ikke 

dermed sagt at en skal mistro informantene, men nøkkelen ligger i å undersøke kilder som 

kan belyse kritiske punkter på en god måte.  Dette er relevant for min oppgave fordi jeg har 

intervjuet en ansatt i Datatilsynet, og Datatilsynet har trolig en interesse av å fremstille 

personvernombudsordningen på en mest mulig positiv måte. Det blir dermed min oppgave å 

ha et kritisk blikk på de svarene Datatilsynet avgir, og sammenlikne svarene med andre kilder 

for å finne ut hva som er fakta. 

Autentisitet anser jeg som det minst problematiske punktet i min del av det kildekritiske 

arbeidet, fordi det aller meste av kildematerialet kommer fra kilder som vanskelig lar seg 

forfalske, eller på annen måte true ektheten ved materiale. Det betyr imidlertid ikke at en 

kan utelate å vurdere autentisitet i kilder som tilsynelatende har troverdig opphav, men 

heller at denne vurderingen er mindre aktuell i denne oppgaven. 

Hoveddelen av dokumentstudier utgjør gjennomgangen av veiledningsmateriale som er 

utarbeidet av Datatilsynet, og som benyttes av personvernombudene i det daglige. Sentralt i 

dette arbeidet er veiledningsheftet Ombudets roller og oppgaver18, som ble utviklet av 

Datatilsynet i 2010. Veiledningsmaterialet vil sees opp mot sentrale arbeidsoppgaver som er 

pålagt personvernombudene å gjennomføre, gjennom lovgivning. Kildekritisk metode er slik 

                                                           
18 Datatilsynet, Om personvernombudets oppgaver, 2010 Url: 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/personvernombud/vedlegg/personvernombudets-oppgaver.pdf 
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jeg vurderer det spesielt viktig i gjennomgangen av Datatilsynets årsmeldinger, hvor det 

finnes en omtale av status for personvernombudsordningen per meldingsår. Utfordringen i 

dette tilfellet blir å ta med kun det som er direkte relevant for å si noe om 

personvernombudsordningen, og forkaste det som ikke har direkte relevans for 

personvernombudsordningen. 

Del to av dokumentstudiene innebærer en systematisk gjennomgang Datatilsynets 

årsmeldinger i perioden 2001 til 2015. Denne gjennomgangen vil vise hvordan Datatilsynet 

selv har omtalt arbeidet med personvernombudsordningen, og hvordan fremveksten har 

vært med hensyn til antall personvernombud og disponering av ressurser fra Datatilsynets 

side. For å unngå en deskriptiv fremstilling av personvernombudenes arbeidsoppgaver vil jeg 

ta utgangspunkt i funn fra den rettslige analysen.  Disse funnene vil jeg sammenlikne med 

veiledningsmaterialet fra Datatilsynet.  

I tillegg til at det er viktig å være kritisk til den enkelte kilde er det også viktig å være kritisk til 

sammensetningen av kilder. Denne oppgaven legger primært to dokumenter, Datatilsynets 

årsmeldinger og Datatilsynets veiledningsmateriale til personvernombud. Det kan diskuteres 

om kildetilfanget optimalt sett burde vært bredere. Dette ville kunne belyst 

personvernombudsordningen fra flere sider. Samtidig er det ikke mange skriftlige kilder som 

sier noe om personvernombudsordningen, utover de som har opphav i Datatilsynet. Videre 

er det verdt å bemerke seg at de muntlige og skriftlige hovedkilder som er benyttet har 

samme opphav, i Datatilsynet. Dette stiller store krav til kritisk blikk, og evnen til å 

kontrollere og sammenlikne funn med andre kilder.  

1.3.3 Intervju- semistukturert gjennomføring 

Intervjuet jeg gjennomførte for denne oppgaven var kvalitativt og semistrukturert. 

Gjennomføring av semistrukturerte intervjuer innebærer at spørsmålsformuleringen ikke er 

nøyaktig nedtegnet, men formulert i form av stikkord eller beskrivelser som intervjueren skal 

ta utgangspunkt i når han formulerer spørsmålet.19 

Begrunnelsen for en semistrukturert gjennomføring er for å undersøke hvilke tanker 

intervjuobjektet selv gjør seg, rundt ulike temaer knyttet til utforming av 

                                                           
19 Store Norske Leksikon, Strukturerte intervjuer, Url: https://snl.no/strukturert_intervju 
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personvernombudsordningen. Ved å utforme et temabasert undersøkelsesopplegg, sikrer 

man at de sentrale elementene dekkes på ønsket måte. Samtidig vil det være rom for å gå i 

dyden på temaer hvor intervjuobjektet selv har mye å fortelle, eller temaer som viser seg å 

være særlig verdifulle for å besvare forskningsspørsmålene. En annen grunn til at jeg mener 

denne intervjuformen ville gi det beste resultatet er at jeg hadde god bakgrunnsinformasjon 

om intervjutemaene på forhånd. Dermed anså jeg at jeg ville være i stand til å styre 

intervjuet på en god måte.  

Intervjuet ble gjennomført med representant for Datatilsynet. Personen jeg intervjuet hadde 

god oversikt over personvernombudsordningen, og var riktig ressurs å kontakte i tilsynet. 

Det er viktig å merke seg at Datatilsynets arbeidet med personvernombudsordningen er delt. 

En del av tilsynet har det formelle ansvaret for personvernombudsordningen, mens arbeidet 

med konsesjoner og veiledning er fordelt på de enkelte faggruppene, avhengig av hvilken 

sektor personvernombudene tilhører. Derfor vil et intervju med den delen av Datatilsynet 

som er ansvarlig for den administrative delen av ordningen kunne gi svar på hvordan 

tilrettelegging av ordningen foregår.  

Tema for intervjuet var Datatilsynets arbeide med personvernombudsordningen og 

veiledning av personvernombud. Intervjuet hadde særlig fokus på ressursbruk og 

organisering innad i Datatilsynet og veiledning av personvernombud i helsesektoren.  

1.3.4 Vurdering av metodevalg 

En viktig faktor i valg av metoder har vært tidsbruk. Oppgaven har vært skrevet i parallell 

med fulltidsjobbing, først som personvernrådgiver ved Oslo universitetssykehus, deretter 

som informasjonssikkerhetsansvarlig og personvernombud i Landbruks- og 

matdepartementet. Dette har ført til at jeg har måtte velge bort metodebruk som har tatt 

mye tid, og i stedet se på hvilke metoder som kan gi svar ved bruk av lite ressurser. Dette har 

ført til at oppgaven i stor grad er besvart ved å bruke kilder som er lett tilgjengelig. Dette 

innebærer bruk av åpne skriftlige kilder, som eksempelvis Datatilsynets årsmeldinger og 

veiledning av personvernombud, avgjørelser som omhandler personvernombudets oppgaver 

eller involvering og annen informasjon som er egnet til å si noe om ombudsordningen.  

Det er ikke til å komme utenom at det kunne vært gunstig med en et større antall kilder og 

undersøkelsesopplegg enn det som er benyttet. Opprinnelig var en del av metodebruken 
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intervju med ulike personvernombud ved helseforetak. Da dette viste seg for omfattende å 

gjennomføre innenfor de ressursene jeg kunne bruke for å løse oppgaven. Dette ville kunne 

belyst praktisk utforming av ordningen på en bedre måte, og jeg ville åpne opp for innspill 

fra flere personer med praktiske erfaringer med personvernombudsordningen.  

Rolleinnblanding har også vært et moment som må tas høyde for når en skriver en 

masteroppgave som tar for seg egen arbeidsplass. Det er en utfordring å beholde forholde 

seg objektiv til et tema man står ovenfor til daglig, og ikke ta med sin egen oppfattelse av et 

tema inn i arbeidet. Jeg mener det er vanskelig å planlegge hvordan man på forhånd skal 

ivareta objektivitet i arbeidet, men anser at dette er et hensyn som må tas med i alle deler 

av arbeidet med oppgaven.   

Med bakgrunn i begrunnelsen ovenfor er denne oppgaven er primært utført med bruk av 

rettskildestudier, dokumentstudier, og kvalitativt intervju. Rettskildestudiene er nødvendige 

for å etablere en forståelse av grunnlaget for ordningen med personvernombud. Det er 

personopplysningsforskriften som regulerer personvernombudsordningen, og er derfor 

utgangspunktet for gjennomgang av lovgivningen, og den første delen av rettskildestudiet. 

Deretter kommer jeg også inn på forarbeidene til loven, og EUs personverndirektiv.  

En av de negative sidene ved å ta utgangspunkt i et magert rettskildebilde er at det er lite 

informasjon å hente om personvernombudsordningen, og at det derfor gi et lite konkret 

sammenligningsgrunnlag i forhold til undersøkelsen av den praktiske utformingen av 

ordningen.  

Veiledningsmaterialet som legges til grunn for oppgaven, er det som ligger tilgjengelig på 

Datatilsynets nettsider gjennom veiledningsheftet Ombudets roller og oppgaver. En mulig 

svakhet for metodevalget er at Datatilsynets veiledning ikke omfatter 

personvernombudenes oppgaver på en uttømmende måte, og derfor ikke er tilstrekkelig, 

samt at denne ikke gjelder helsesektoren spesielt.  

For å supplere gjennomgangen av rettskilder og forholdet til av det praktiske arbeidet som 

legges ned av personvernombudene og Datatilsynet, er det nødvendig å foreta et intervju 

med Datatilsynet. Dette intervjuet har til hensikt å kontrollere om min forståelse av den 

praktiske utformingen av ombudsrollen er riktig, og samtidig undersøke om det er forhold 

som bør vies ekstra oppmerksomhet. 
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Ved å intervju Datatilsynet vil jeg få informasjon fra den virksomheten som forvalter 

personvernombudsordningen, og mest sannsynlig har best oversikt over ordningen.  En 

mulig svakhet ved opplegget er med å kun intervjue Datatilsynet er at de ikke nødvendigvis 

gir svar på problemstillingene på en objektiv måte, både grunnet lojalitet til egen 

virksomhet, og manglende praktisk erfaring ute i sektoren. Dette vil kunne gi en skjev 

fremstilling av hvordan ordningen fungerer. Det er også en mulig svakhet å kun intervjue en 

person hos Datatilsynet, fordi det vil kunne være ulike oppfatning av Datatilsynet arbeid 

også innad i tilsynet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Henrik Lindgren Jensen Masteroppgave Forvaltningsinformatikk 2016 

19 
 

1.4 Oversikt over den videre fremstillingen 
I denne delen av oppgaven vil jeg forklare sammenhengen mellom kapitlene, og hvilke 

resultater jeg forventer å sitte igjen med ved slutten av hvert kapittel. En oversikt over den 

samlede fremstillingen vil gi et overblikk over hvilke elementer som skal settes sammen i 

denne oppgaven, for samlet sett å belyse utøvelse av personvernombudsrollen i 

helseforetak.  

Innledningsvis i kapittel 2 gjennomgås det rettslige grunnlaget for 

personvernombudsordningen, som har sitt grunnlag i personopplysningsforskriften. I denne 

delen foretar jeg også en vurdering av mulighetsrom og føringer som legges av lovgiver. Her 

vil jeg komme inn på andre rettskilder, for å se om disse kan tilføre informasjon om 

ombudsordningen.  

Som en hoveddel i kapittel 2 vil jeg se på de ulike oppgavene et personvernombud 

helsesektoren gjennomfører. Denne delen av oppgaven har som hensikt å skape en 

grunnforståelse for rollen i et helseforetak, og kombinere de rettslige krav med en 

gjennomgang av praktisk utforming av ombudsrollen. Gjennomgangen sees opp mot 

veiledningsmaterialet Datatilsynet har tilgjengeliggjort for personvernombudene på sine 

hjemmesider, og omtaler de mest sentrale arbeidsoppgavene ombudene utfører. Dette 

vurderes særskilt opp mot personvernombudsrollen i helsesektoren, og helselovgivningen 

som påvirker ombud i helsesektoren.  

I kapittel 3 av oppgaven ønsker jeg å se hvordan Datatilsynet selv arbeider med 

personvernombudsordningen. Dette innebærer en gjennomgang av hvilke ressurser 

Datatilsynet bruker internt i arbeidet med ordningen. Her ønsker jeg også å se om 

Datatilsynet har en bevisst strategi når det gjelder opplæring og veiledning av 

personvernombud. Datatilsynets egne oppgaver fører også til at det er nødvendig eller 

hensiktsmessig å bruke personvernombudet for å løse oppgavene på en god måte. Et 

eksempel på dette er hvilken rolle personvernombudet spiller ved Datatilsynets 

gjennomføring av tilsyn.  

I kapittel 4 gjennomgås personvernforordningen. Her vil jeg se hvordan forordningen 

påvirker utformingen av personvernombudsordningen, ved å sammenlikne endringene med 

det rettslige utgangspunktet, og den praktiske utformingen ordningen har i dag. 
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Gjennomgangen tar også for seg andre endringer, eksempelvis endringer i Datatilsynets 

oppgaver, og hvordan disse endringene også skaper endringer for 

personvernombudsordningen. Beskriver den endringer som direkte har betydning for 

personvernombud, virksomhetene med (eller uten) ordningen- og hva med forholdet til 

Datatilsynet, den behandlingsansvarliges plikter og de registrertes rettigheter?  

I kapittel 5 foretar jeg en drøfting av de viktigste funnene i oppgaven, samt en 

oppsummering av betydningen av disse. Her vil jeg også sette oppgaven inn i et større 

perspektiv, og illustrere hvilken nytte oppgaven kan ha for andre som arbeider som eller 

rundt personvernombudsordningen.  
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Kapittel 2. Oversikt over ordningen med personvernombud  

2.1 Innledning 

I dette kapittelet vil jeg foreta en gjennomgang av den rettslige reguleringen av 

personvernombudsordningen. EUs personverndirektiv setter rammer for hva Norge kan 

bestemme med hensyn til personvernlovgivningen. Personopplysningsloven20 og 

personopplysningsforskriften21 er måten Norge har inkorporert den felleseuropeiske 

personvernlovgivingen på. Dette skjedde etter at EØS-komiteen besluttet å inkludere 

direktivet i EØS-avtalen.22 Hensikten med direktivet fremgår innledningsvis i direktivet; Etter 

artikkel 1 nr. 1. skal medlemsstatene i samsvar med direktivet sikre vern av fysiske personers 

grunnleggende rettigheter og friheter ved behandling av personopplysninger.23  

I den norske lovgivningen er det personopplysningsforskriftens §7-12 som åpner opp for at 

virksomheter kan melde opprettelse av personvernombud til Datatilsynet, og mulig innvilges 

unntak fra den lovpålagte meldeplikten. Personopplysningsforskriften er en mager 

bestemmelse, og det er knapt med informasjon om forskriftsmyndighetens intensjon når det 

gjelder den praktiske utformingen av ombudsfunksjonen. Dermed er det nødvendig å 

supplere med andre rettskilder for å gi en utfyllende forståelse av hva utformingen i 

lovgivningen gir grunnlag for. Den første delen av kapittel 2 er derfor en gjennomgang av 

personopplysningsforskriften og personopplysningsloven, sammen med forarbeider og 

eventuelle avgjørelser i domstolene som omhandler personvernombudsordningen.  

I neste del av kapittelet vil jeg redegjøre for hvordan ordningen er utformet i praksis. Denne 

redegjørelsen vil basere seg på enkelte funn i den rettslige analysen, og sammenlikne den 

ordningen lovgivningen etablerer med den utformingen som fremkommer i 

veiledningsmaterialet fra Datatilsynet. Datatilsynets veiledningsmaterialet gir en oversikt 

over de mest sentrale oppgavene personvernombud skal utføre. Et sentralt spørsmål som 

jeg vil vende tilbake til i denne delen er hvor vidt det er samsvar mellom den rettslige 

                                                           
20 Lov om behandling av personopplysninger 

21 Forskrift om behandling av personopplysninger 

22 Beslutning nummer 83/1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI 

(Telekommunikasjontjenester) 

23 St.prp. nr. 34, Om samtykke til godkjenning av EØS komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om 

endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester) 
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reguleringen av ordningen med ombud og de oppgavene Datatilsynet mener ombudene skal 

utføre.  

2.2 Rettslig regulering av personvernombudsordningen 

I dette avsnittet vil jeg se på rettskildene som har betydning for utforming av 

personvernombudsordningen. Som nevnt er det personopplysningsforskriften som hjemler 

opprettelse av personvernombud. Forarbeidene kan benyttes for å undersøke lovgivers 

intensjon ved utforming av de enkelte bestemmelsene i lovgivningen. Dette innebærer at 

forarbeidene til personopplysningsloven og personopplysningsforskriften må undersøkes, for 

å se om disse kommer med mer informasjon om utforming av ombudsordningen. 

Avgjørelser i domstolen skal også tillegges vekt som rettskilde, og en del av undersøkelsen er 

eventuelle avgjørelser i domstolene og Personvernnenmda som omhandler utforming av 

ombudsordningen.  

I forarbeidene til personopplysningsloven finnes verdifull informasjon om bakgrunnen for 

opprettelse av en ombudsfunksjon på personvernområdet. I 1997 kom NOU1997: «Et bedre 

personvern -forslag til lov om behandling av personopplysninger», som et resultat av at 

personverndirektivet skulle implementeres i norsk lov. Følgende kan lese i kapittelet om 

personvernombudsrollen, under overskriften” Bransjevise atferdsnormer”:  

Også andre former for frivillig kontakt mellom Datatilsynet og personopplysnings-brukere er 

ønskelig. Datatilsynet bør for eksempel medvirke og stimulere til at personvern kan bli en 

«ombuds»-funksjon i bedrifter, etater, organisasjoner og interessegrupper. Datatilsynet bør 

dessuten bruke sin kompetanse til å bistå i utformingen av profesjonsetiske retningslinjer.24 

Unntaket fra meldeplikten er videre omtalt i NOU 'en, hvor det skisseres en ordning med 

dataombudsmann som skal ha ansvaret for kontroll av den nasjonale lovgivningen.25 En slik 

ordning vil kunne føre til unntak fra meldeplikten. Dette er omtalt i meget begrenset grad, 

som en del av redegjørelsen for personverndirektivets artikkel 18 om meldeplikt.  

 

Personvernombudsordningen er også omtalt i avsnittet. Mest sentralt er departementets 

                                                           
24 NOU 1197:19 Et bedre personvern, s110 
25 NOU 1197:19 Et bedre personvern, s103 
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vurdering av meldeplikten. 26 Departementet skriver om meldeplikten:   

Muligheten for å gjøre unntak fra meldeplikten for den som utpeker særlige dataansvarlige er 

ikke nærmere drøftet av utvalget, og har ikke vært fokusert under høringen. Departementet 

går heller ikke inn for å regulere nærmere en slik ordning i den nye personopplysningsloven 

nå. 

Departementet påpeker videre i sin vurdering at innføring av ordning med 

personvernombud27 på sikt vil kunne føre til et styrket personvern. Avslutningsvis i 

proposisjonen åpnes det likevel opp for en utprøving av ordningen, for å undersøke om en 

ordning med dataansvarlig og lettelser fra meldeplikten vil kunne iverksettes. Dersom 

ordningen skal gjøres permanent påpeker departementet behovet for å regulere de 

dataansvarliges oppgaver og ansvar i loven. Resultatet ble likevel at ordningen ikke ble 

inkludert i lovforslaget.   

2.2.1 Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften 

Paragraf 31 i personopplysningsloven etablerer en meldeplikt til Datatilsynet før oppstart av 

behandling av personopplysninger. Dette er dermed det rettslige grunnlaget for 

personvernombudsordningen, og det mulige unntaket fra meldeplikten. Meldeplikten gjelder 

enhver behandlingsansvarlig som benytter elektroniske systemer for behandling av 

personopplysninger, eller for manuelle personregistre som inneholder sensitive 

personopplysninger etter personopplysningsloven §2. nr.  8.28 Personopplysninglovens § 32 

tar for seg meldingens innhold. 

Personopplysningsforskriften åpner opp for opprettelse av personvernombud, og unntaket 

fra meldeplikten. Personopplysningsforskriftens § 7-12 om personvernombud sier følgende: 

Datatilsynet kan samtykke i at det gjøres unntak fra meldeplikt etter personopplysningsloven 

§ 31 første ledd, dersom den behandlingsansvarlige utpeker et uavhengig personvernombud 

som har i oppgave å sikre at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med 

forskrift. Personvernombudet skal også føre en oversikt over opplysningene som nevnt i 

personopplysningsloven § 32. 

Ordningen med personvernombud åpner opp for at Datatilsynet kan innvilge et unntak fra 

                                                           
26 Ot.prp. nr.92 (1998-1999) side 57. 

27 Personvernombud omtales i forarbeidene som” dataansvarlig”,” dataombud” og” dataombudsmann” 
28 Merknader til Personopplysningsloven 31 Meldeplikt 
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den lovpålagte meldeplikten. Virksomheter som velger å ta del i ordningen med 

personvernombud kan melde enkelte former for behandling av personopplysninger til 

personvernombudet ved virksomheten, fremfor å sende melding til Datatilsynet. 

Personvernombudet ved virksomheten overtar dermed oppgaven med å føre fortegnelse 

over de opplysninger som fremkommer i personopplysningslovens § 32. I tillegg til å føre 

oversikt over virksomhetens behandling av personopplysninger skal personvernombudet 

sørge for at den behandlingsansvarlige etterlever bestemmelsene i personopplysningsloven. I 

det videre vil jeg drøfte hva personopplysningsforskriften § 7-12 innebærer. 

Personopplysningsforskriftens bestemmelse om personvernombud innebærer at 

Datatilsynet kan gi unntak fra meldeplikten som følger av personopplysningsloven.29 

Datatilsynet er dermed myndigheten som er gitt kompetansen til å godkjenne 

personvernombudet, og opprettelse av ombudsfunksjon hos den behandlingsansvarlige. Den 

behandlingsansvarlige kan påklage Datatilsynets vedtak til Personvernnenmda, som er 

klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet. Dette følger av personopplysningslovens § 42 

Datatilsynets organisering og oppgaver og § 43. Personvernnemndas organisering og 

oppgaver. Klager over Datatilsynets vedtak følger forvaltningslovens alminnelige 

klageregler.30 I disse tilfellene vil Personvernnenmda avgjøre om virksomheten kan opprette 

får tillatelse, og gis unntak fra meldeplikten.   

Ut ifra personopplysningsforskriften er det ikke slik at opprettelse av personvernombud i alle 

tilfeller unntar den behandlingsansvarlige fra meldeplikten. Lovgivningen sier ingenting om 

hvilke tilfeller Datatilsynet kan nekte den behandlingsansvarlige opprettelse av 

personvernombud, og unntaket fra meldeplikten. Samtidig er Datatilsynets adgang til å 

trekke tilbake samtykke til fritak fra meldeplikten er klart uttrykt.31 

Når Datatilsynet gjennom lovgivningen kan unnta den behandlingsansvarlige fra 

meldeplikten er det naturlig å drøfte om opprettelse av personvernombud er ment å bero på 

den skjønnsmessige vurderingen Datatilsynet må foreta i hvert enkelt tilfelle. I motsatt 

tilfelle kan en tenke seg en situasjon hvor Datatilsynet er forpliktet til å fatte 

godkjenningsvedtak, når den behandlingsansvarlige og personvernombudet oppfyller 

                                                           
 

30 Datatilsynets og Personvernnemndas saksbehandling, Regjeringen.no, URL  

31 kgl. res. 15. desember 2000 nr. 1265 om fastsettelse av forskrift til personopplysningsloven, merknader til § 7-

12 
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vilkårene loven fastsetter. Når lovens ordlyd uttrykker at Datatilsynet kan frita den 

behandlingsansvarlige fra meldeplikten, trekker dette i retning av at lovgiver har tildelt 

Datatilsynet et diskresjonært skjønn i disse tilfellene. Dette innebærer at Datatilsynet har en 

rett og en plikt til innenfor gjeldende lov å treffe avgjørelser etter eget skjønn. I forbindelse 

med godkjenning av ombudet kan Datatilsynet stille konkrete krav til vedkommende.32 Det 

som videre taler for at Datatilsynet kan fatte vedtak basert på en helhetsvurdering er at det 

ikke er knyttet formelle krav til personvernombudenes kompetanse.  

Det er den behandlingsansvarlige som skal utpeke personvernombudet. Dette gjøres i 

praksis ved at den behandlingsansvarlige sender melding til Datatilsynet.33 

Personvernombudet kan være en fysisk person, og ha ansvar på et bestemt og avgrenset 

område.34  Dette ekskluderer bruk av juridiske personer i ombudsrollen. Hva det videre 

innebærer at ombudene skal utøve sitt virke innenfor et bestemt og avgrenset område gir 

verken lov eller forarbeider utfyllende informasjon om. Personopplysningsforskriften 

uttrykker at dersom Datatilsynet skal kunne innvilge fritak fra meldeplikten, må den 

behandlingsansvarlige utpeke et uavhengig personvernombud. Når ordningen innebærer at 

den behandlingsansvarlige bestemmer hvem som skal utpekes til personvernombud, 

innebærer det samtidig at den behandlingsansvarliges ledelse ikke selv kan inneha 

ombudsfunksjonen. Dette kan også leses ut av personopplysningsforskriftens første setning, 

andre ledd som uttrykker at personvernombudet skal sikre at den behandlingsansvarlige skal 

følge personopplysningsloven med forskrift. Dette innebærer to ulike roller, som må holdes 

adskilt.  

Ombudet skal være uavhengig, men hva denne uavhengigheten innebærer er den norske 

lovgivningen taus om, og en må derfor se til andre kilder for å undersøke hva ombudenes 

uavhengighet er ment å innebære. I henhold til direktivet skal personvernombud ha en 

uavhengighet, i den forstand at personen som har ansvar for opplysningsvernet skal kunne 

utøve sitt verv uten innblanding fra virksomhetens ledelse, eller andre deler av 

virksomheten .35 Hvordan uavhengighet skal sikres, er imidlertid ikke beskrevet i særlig grad. 

                                                           
32 Ibid 

33 Se vedlegg 7 

34 kgl. res. 15. desember 2000 nr. 1265 om fastsettelse av forskrift til personopplysningsloven, merknader til § 7-

12 

35 Personverndirektivets artikkel 18 nr. 2 jf. artikkel 20 nr. 2 jf. fortalen punkt 49. 
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Uavhengigheten innebærer videre at personvernombudet ikke kan være underlagt den 

behandlingsansvarlige på en måte som medfører at ombudet ikke kan fatte vedtak på en fri 

og uinnskrenket måte.  Jeg kommer nærmere inn på hva uavhengighet for 

ombudsfunksjonen er innledningsvis i del 2.4.  

Personvernombudet skal sørge for at den behandlingsansvarlige overholder 

personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. I forarbeidene åpnes det opp for at 

personen som er utpekt som ansvarlig for personvern i virksomheten kan overta 

forhåndskontrollen Datatilsynet fører ved melding om behandling av personopplysninger.36 

Personvernombudet skal også bistå de registrerte med å ivareta sine rettigheter etter 

personopplysningsloven og forskrifter gitt i medhold av den. 37  

I tillegg til personopplysningsforskriftens 7-12, er personvernombudets rolle også omtalt i 

personopplysningsforskriftens § 7-27. Denne stadfester et unntaket fra konsesjonsplikt 

innenfor forskning, dersom forskningsprosjektet er tilrådd av personvernombudet. Dersom 

forskningsprosjektet er omfattet av Helseforskningsloven38 må forskningsprosjektet i tillegg 

være godkjent av en regional etisk komite.39 Helseforskningslovens §2-3 sier at 

personopplysningsloven og personopplysningsforskriften gjelder som utfyllende 

bestemmelser. Det er knyttet en rekke unntakstilfeller til bestemmelsen, eksempelvis er ikke 

forskningsprosjekter av stort omfang og lang varighet unntatt fra konsesjonsplikt.40 

Bestemmelsen er med på å konkretisere personvernombudets myndighet innenfor 

forskningsområdet, samt ved behandling av sensitive personopplysninger innenfor 

helseforskningens virkeområde.  

Domstolenes avgjørelser i enkeltsaker bidrar som rettskilde der hvor bestemmelsene kan 

karakteriseres som uklare.41 Domstolene har frem til 2016 ikke behandlet noen saker hvor 

personvernombudenes rolle har vært gjenstand for gjennomgang. Det at domstolene ikke 

                                                           
36 kgl. res. 15. desember 2000 nr. 1265 om fastsettelse av forskrift til personopplysningsloven, merknader til § 7-

12 

37 Ibid 
38 Lov om medisinsk og helsefaglig forskning. 

39 Personopplysningsforskriften §7-27 Forskningsprosjekter 

40 Det samme gjelder forskning på store datasett som ikke er pseudonymisert eller avidentifisert på annen sikker 

måte, er ikke unntatt. Unntaket omfatter bare frafallsanalyser (analyser av fordelinger over utdanning, inntekt og 

ytelser m.m. blant fremmøtte og ikke-fremmøtte for å beregne betydningen av frafallet) i den grad de erbasert på 

samtykke. 
41 Personvernombud, en aktør-flere roller. Emese Lujza Bogya. s 8.  
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har behandlet saker om personvernombudsrollen kan tolkes i retning av at lovgiver, og de 

øvrige aktørene som er omfattet av lovgivningen er enige i Datatilsynets utforming av 

ordningen.  

Personvernnenmda har kun behandlet en sak som omhandler personvernombudets 

uavhengighet. Det viser en gjennomgang av Personvernnemdas saker på nemdas 

hjemmeside. Denne kommer jeg nærmer inn på i del 2.3.4 om personvernombudets 

uavhengighet. Det er dermed lite informasjon å innhente fra domstolene og 

personvernnemdas avgjørelser på området. Videre har departementet heller ikke funnet 

grunn til å forskriftsregulere ordningen nærmere, eller på en annen måte enn den som 

opprinnelig ble vedtatt. Dette kan tyde på at Datatilsynets utforming og forvaltningspraksis 

knyttet til ordningen er i tråd med den utformingen lovgiver har lagt til grunn. Datatilsynets 

forvaltningspraksis vil være et av temaene som blir belyst i den etterfølgende delen av 

oppgaven, som tar for seg den praktiske utformingen av ombudsordningen.  

2.3 Den praktiske utformingen av personvernombudsordningen 

I dette avsnittet vil jeg gjennomgå hvordan personvernombudsrollen er utformet i praksis. 

Datatilsynet har utgitt flere dokumenter som tar for seg personvernombudets 

arbeidsoppgaver. Det mest sentrale dokumentet er veiledningsheftet som er utarbeidet for 

personvernombudene. Denne veileder innenfor oppgaver som er aktuelle for 

personvernombudene. Datatilsynets veiledningsmateriale vil derfor ha en viktig rolle i 

gjennomgangen. 

Ved opprettelse av ombudsfunksjon mottar den behandlingsansvarlige eller 

personvernombudet Datatilsynets oppnevningsbrev for personvernombud. 

Oppnevningsbrevet legger opp til omfattende oppgaver for personvernombudene, i likhet 

med Datatilsynets veiledningsmateriale. 42  I henhold til Datatilsynets oppnevningsbrev har 

personvernombudet i oppgave bidra til at den behandlingsansvarlige ivaretar 

tilfredsstillende internkontroll og informasjonssikkerhet. Personvernombudet skal blant 

annet håndtere forespørsler om innsyn, retting og sletting , samt håndtere avviksmeldinger 

og saker hvor om personopplysninger på avveie.43 Dette er oppgaver som ikke direkte er 

beskrevet i personopplysningsforskriften, forarbeider eller øvrige rettskilder. 

                                                           
42 Se vedlegg 5 
43 Ibid 
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Gjennomgangen vil gi svar på om det er samsvar mellom personopplysningsforskriften og 

etablert praksis, eller om Datatilsynets utforming av ombudsrollen avviker fra funnene i 

avsnitt 2.2, og gjennomgangen av personopplysningsforskriften § 7-12. 

En rød tråd i gjennomgangen er de forhold ved ombudsordningen som er særegne for 

personvernombud i spesialisthelsetjenesten. Et eksempel er forskjellen personvernombud 

innen forskning og personvernombud for øvrig behandling av personopplysninger og 

personvernspørsmål. Et annet eksempel er personvernombudets oppgave med å føre 

fortegnelse over behandling av personopplysninger hos den behandlingsansvarlige. Jeg 

ønsker derfor å finne ut hvordan dette utføres i praksis i spesialisthelsetjenesten, herunder 

hvilke typer behandling av personopplysninger personvernombudet er ment å føre oversikt 

over. Denne typen særegenhet vil jeg forsøke å belyse for alle ombudets oppgaver, og på 

den måten gi et bilde av hvordan ordningen kan utformes i spesialisthelsetjenesten.  

2.3.1 Etablering av ordningen med personvernombud 

Gjennomgangen av den rettslige reguleringen viste at det er behandlingsansvarlig som 

utpeker personvernombudet. Både personvernombudets oppgaver og 

forskriftsbestemmelsens formulering” … den behandlingsansvarlige utpeker…” tilsier at 

behandlingsansvarliges øverste ledelse ikke selv kan være personvernombud.44 Datatilsynet 

administrerer personvernombudsrollen, og innehar myndighet til å godkjenne eller avslå 

søknad om opprettelse av ombudsfunksjonen. Opprettelse av personvernombud i 

spesialisthelsetjenesten skiller seg ikke fra øvrige sektorer. Det er ingen spesielle rutiner som 

gjelder utelukkende for denne sektoren, faktisk er det slik at søknadsprosessen er lik uansett 

hvilken sektor den behandlingsansvarlige befinner seg i.  

For at den behandlingsansvarlige skal etablere personvernombud må det sendes en søknad 

til Datatilsynet om oppstart. Denne meldingen skal inneholde navn på personen som skal 

være ombud, samt informasjon om den behandlingsansvarlige og dennes virksomhet. 

Deretter er det opptil Datatilsynet å fatte vedtak om opprettelse, eller avslag på søknaden 

om opprettelse av ombud. Dersom Datatilsynet kommer til at ombud kan opprettes ved 

virksomheten, skriver det ut vedtaksbrev 45 hvor det formelt fremgår hvem som er ombudet 

ved virksomheten. Vedtaket er dermed en personlig godkjennelse, for den personen 

                                                           
44 Personvernombud-En aktør-flere roller. Emese Lujza Bogya 
45 Datatilsynets oppnevningsbrev for Personvernombud (Vedlegg 5) 
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virksomheten utpeker. Dette underbygges også av at virksomheten må sende 

endringsmelding dersom det ønsker å bytte personvernombud. Det fremgår også av 

vedtaksbrevet hvilke primæroppgaver personvernombudet forventes å utføre. Den videre 

gjennomgangen i dette avsnittet tar blant annet utgangspunkt i denne beskrivelsen.  

Når Datatilsynet fatter vedtak tilknyttet ombudsfunksjonen, er dette et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven § 2 bokstav b. Bakgrunnen for at vedtaket må ansees som et enkeltvedtak 

er at opprettelse av personvernombud får konsekvenser for rettigheter og plikter for den 

behandlingsansvarlige og personvernombudet. Altså er gjelder vedtaket rettigheter eller 

plikter til en eller flere bestemte personer, i henhold til Forvaltningslovens § 2 bokstav b.  

Fritak fra meldeplikten kan sies å gi behandlingsansvarlig og personvernombud både 

rettigheter i form av å slippe å gi melding om behandling av personopplysninger, og plikter i 

form av oppgaver for personvernombudet.  

Datatilsynets vedtak om opprettelse av personvernombud er basert på informasjonen den 

behandlingsansvarlige har meldt inn. Datatilsynet foretar i utgangspunktet ikke noen videre 

undersøkelse eller kontroll av det den behandlingsansvarlige har meldt inn, men fatter sitt 

vedtak utelukkende på bakgrunn av informasjonen i søknadsskjemaet.46 Datatilsynet oppgir 

videre at de unntaksvis vil etterspørre mer informasjon dersom noe er uklart, eller dersom 

det er mangler i skjemaet.47 Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor Datatilsynet vurderer at 

personvernombudet ikke er egnet til å ivareta sin uavhengighet på en tilstrekkelig måte, 

enten fordi personvernombudet er for nært knyttet til virksomhetens ledelse, eller fordi 

personvernombudet er del av virksomhetens ledelse.48  I disse tilfellene vil Datatilsynet 

veilede om personvernombudets uavhengige rolle, og hvordan uavhengigheten henger 

sammen med utøvelse av kontrollfunksjonen knyttet til behandling av personopplysninger i 

virksomheten.  

Datatilsynet kontrollerer i liten grad forholdene hos den behandlingsansvarlige, men stoler i 

de fleste tilfeller på at opplysningene som er meldt inn om personvernombudet og den 

behandlingsansvarlige stemmer overens med virkeligheten. Et argument for å beholde 

denne ordningen er at Datatilsynet trolig ikke har ressurser til å gjennomføre en inngående 

                                                           
46 Intervju med representant fra Datatilsynet. (Vedlegg 3) 

47 Ibid 
48 Ibid 
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kontroll av hver søknad, eksempelvis ved kontroll hos den behandlingsansvarliges 

virksomhet. Et argument mot denne ordningen er at Datatilsynet trolig har liten reel kontroll 

på forholdene hos den behandlingsansvarlige.  

2.3.2 Kompetanse- og kvalifikasjonskrav for ombudsfunksjonen 

Lovgivningen stiller ingen krav til personvernombudets kompetanse eller formelle 

kvalifikasjoner.49 Datatilsynet påpeker i sin veileder til personvernombudene at kjennskap til 

personopplysningsloven, og grunnleggende kunnskap om informasjonssikkerhet er viktig for 

ombudene.50 Videre påpekes det at god kjennskap til egen virksomhet er en viktig 

forutsetning. Datatilsynet krever at nye ombud deltar i Datatilsynets grunnkurs for 

personvernombud.51 Grunnkurset tar for seg personvernombudets hovedoppgaver, 

Datatilsynets rolle, samt lovgivningen på personvernområdet.52  

Det stilles altså ikke formelle krav til personen som skal være personvernombud fra 

Datatilsynets side, men den behandlingsansvarlige står fritt til å stille krav til personen som 

skal være ombud, på lik linje med andre ansatte i virksomheten, forutsatt at 

personvernombudet er ansatt i den behandlingsansvarliges virksomhet. For eksterne 

personvernombud kan kompetansekrav fastsettes i avtale, sammen med øvrige forhold som 

regulerer forholdet mellom den behandlingsansvarliges virksomhet og det eksterne 

personvernombudet. 

Slik personvernombudsordningen er utformet har ikke Datatilsynet noen oversikt over 

ombudenes kompetanse. Dette gjelder også for personvernombud i helsesektoren. I 

rapporten Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven53 påpekes det at 

personvernombudene burde gjennomgå opplæring i personopplysningsrett før de trer inn i 

rollen. Det påpekes at ombud bør ha en viss kompetanse i anvendelse av 

personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, for å kunne fungere på en 

tilfredsstillende måte. Rapporten sier videre at ombud som mangler relevant formell 

                                                           
49 Datatilsynet, Veileder: Om personvernombudets oppgaver, 2010 

50 Ibid  

51 Datatilsynet, FAQ om Personvernombud, URL:https://www.datatilsynet.no/verktoy-skjema/sporsmal-svar 

52 Datatilsynet, Grunnkurs for personvernombud, URL: https://www.datatilsynet.no/Personvernombud/Kurs-og-

seminar/Grunnkurs-for-personvernombud/ 

53 Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, Schartum og Bygrave, 2006, s 6 URL: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/daad3dbe61c74f5c9240d16478b088ba/rapport_g-390.pdf 
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utdanning, bør kunne tilbys kurs i regi av Datatilsynet eller andre, i samsvar med 

retningslinjer fastsatt av departementet.54 

Videre kan det være av nytte å diskutere hvilke mulige følger det kan ha for ordningen at det 

ikke finnes formelle utdannelseskrav for ombudene. Det innebærer at personvernombud i 

utgangspunktet ikke trenger noen formell utdannelse for å kunne fylle rollen. Dermed blir 

det opptil den enkelte virksomhet å kvalitetssikre at det personvernombudet som utpekes 

kan håndtere de juridiske og informatiske problemstillingene som er aktuelle for den enkelte 

virksomheten. Manglende formelle krav utelukker ikke at Datatilsynet kan sette sine egne 

krav til personen som skal fylle ombudsrollen, eller den behandlingsansvarliges virksomhet. 

Til dette sier Datatilsynet at det kun nektes opprettelse av personvernombud, dersom det er 

åpenbart at personen som er utpekt av virksomheten ikke kan ivareta ombudsfunksjonen, 

som beskrevet i forrige avsnitt. Datatilsynet har ikke tall på hvor ofte virksomheter er nektet 

opprettelse av personvernombud, men sier at man ofte finner en løsning i disse sakene.  

Dette vil følge Datatilsynet gjelde de tilfeller hvor det er åpenbart at personen ikke har 

ressurser til å ivareta ombudsfunksjonen i tillegg til andre arbeidsoppgaver. Et annet viktig 

vurderingspunkt Datatilsynet vektlegger er at ombudene skal ha en uavhengig posisjon hos 

den behandlingsansvarlige, som nevnt i forrige avsnitt. Dersom virksomheten har oppgitt 

øverste leder, eller en person som er stedfortredende for den øverste ledelsen fatter ikke 

Datatilsynet vedtak om opprettelse av ombud. 

En kan drøfte om personvernombud i helsesektoren burde undergå opplæring i de delene av 

helselovgivningen som er mest sentral når det kommer til behandling av helseopplysninger. 

Eksempelvis vil de fleste personvernombud i helsesektoren ha god nytte av kjennskap til 

helseforskningslovens bestemmelser, særlig når forskningsprosjekter er unntatt fra 

meldeplikten i personopplysningsloven når disse er tilrådd av personvernombudet som 

illustrert tidligere. Et argument mot en slik obligatorisk opplæring av 

personopplysningsloven og relevant helselovgivning er at ikke alle helseforetak behandler 

personopplysninger til forskningsformål. En kan likevel se for seg en ordning hvor ombud 

ved helseforetak hvor det gjennomføres medisinsk og helsefaglig forskning må gjennom 

opplæring av denne typen.  

                                                           
54 Ibid 
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Til tross for at kjennskap til virksomheten er en viktig forutsetning for en vellykket 

personvernombudsordning kan den behandlingsansvarlige velge å ha et eksternt 

personvernombud. Et eksternt personvernombud kan kjøpes som en tjeneste. Norsk senter 

for forskningsdata er personvernombud for store deler av høyskole- og universitetssektoren 

i Norge, og kanskje det fremste eksempelet på at ombudsfunksjonen kan kjøpes fra en 

leverandør. Eksterne personvernombud kan selvsagt gjøre seg kjent med den 

behandlingsansvarliges virksomhet på lik linje med interne ombud, forutsatt at det finnes 

rutiner for dette. Diskusjonen om interne og eksterne ombud kommer jeg tilbake til i avsnitt 

2.3.4. 

2.3.3 Mottak av meldinger og føring av fortegnelse over behandling av personopplysninger. 

For virksomheter som har etablert personvernombud, skal meldinger om behandling av 

personopplysninger som hovedregel rettes til personvernombudet ved virksomheten. 

Meldingene skal inneholde informasjon om behandlingen, herunder blant annet informasjon 

om den behandlingsansvarlige, personopplysningstyper og det rettslige grunnlaget for 

behandlingen.55 Personvernombudet har ved mottak av meldingen et ansvar for å 

kontrollere at behandling av personopplysninger virksomheten foretar har et gyldig 

behandlingsgrunnlag. Datatilsynet oppgir at omfanget av kontrollen må avgjøres konkret i 

hvert enkelt tilfelle, men at kontrollen alltid bør omfatte det rettslige grunnlaget for 

innsamlingen av opplysningene.56 

For personvernombud i helsesektoren kan en dele denne oppgaven inn i tre deloppgaver. 

For det første må personvernombudet i samarbeid med den behandlingsansvarlige 

tilrettelegge for mottak av meldingen fra ansatte i virksomheten. For det andre skal 

personvernombudet vurdere mottatte meldinger opp mot personopplysningsloven, 

helseregisterloven og eventuell annen helselovgivning avhengig av formålet med 

behandlingen, for eksempel helseforskningsloven. Til slutt skal meldingene inngå i en 

oversikt. Hvordan denne oversikten skal utformes kommer jeg inn på avslutningsvis i dette 

delkapittelet. Den videre gjennomgangen tar utgangspunkt i denne tredelingen.  

En viktig forutsetning for å lykkes med personvernombudsordningen er at ansatte i den 

behandlingsansvarliges virksomhet er kjent med rutinene som gjelder for melding ved 

                                                           
55 Personopplysningsloven §32, Meldingens innhold bokstav g). 
56 Ibid 
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behandling av personopplysninger. Dette kan gjøres ved opprettelse av veileder og portal for 

mottak av meldinger. Oslo universitetssykehus er et eksempel på et helseforetak som har 

tilrettelagt for mottak av meldinger på denne måten.57 I portalen på helseforetakets 

hjemmesider finnes informasjon om ulike behandlingsgrunnlag, søknadsrutiner og rutiner 

for utlevering av personopplysninger. Her finnes også maler for meldeskjema, samtykke fra 

den registrerte og databehandleravtalen som kan benyttes av den behandlingsansvarliges 

representant.  

Datatilsynets veiledningsmateriale sier at personvernombudene skal sjekke mottatte 

meldinger opp mot personopplysningsloven og/eller helseregisterloven og tilhørende 

forskrifter.58  Videre sier veiledningen at omfanget av kontrollen må vurderes i hvert enkelt 

tilfelle, basert på hvor omfattende behandlingen av personopplysninger er ment å være. Når 

Datatilsynet oppgir at personvernombudene skal kontrollere behandlingen opp mot både 

personopplysningsloven og helseregisterloven59  må antas at dette kravet retter seg 

utelukkende mot personvernombud i helsesektoren, selv om dette ikke er påpekt i 

veiledningen. Dette står i kontrast med funn fra gjennomgangen av den rettslige 

reguleringen. Her fant jeg at personvernombudene skal kontrollere etterlevelse av 

personopplysningsloven, og verken helseregisterloven eller annen spesiallovgivning er 

nevnt. Det kan dermed virke som at Datatilsynet legger opp til en annen ordning innenfor 

helsesektoren, en ordning som er mer omfattende enn det personopplysningsforskriftens § 

7-12 legger opp til. En mulig forklaring på dette kan være at Datatilsynet er tilsynsmyndighet 

for behandling av helseopplysninger etter helseregisterloven, og derfor mener at 

personvernombud også skal føre kontroll etter denne loven.  

Figuren nedenfor er hentet fra Datatilsynets veiledning om søknadsrutiner og 

personvernombudets oppgaver ved mottak av meldinger i helsesektoren. Figuren gir en 

oversikt over hvordan Datatilsynet mener behandling av personopplysninger innenfor ulike 

formål og ulike deler av personopplysnings- og helselovgivningen. En av utfordringene ved 

denne gjennomgangen av helselovgivningen, er at denne er omfattende. Det er derfor 

vanskelig å gi en uttømmende fremstilling av relevant lovverk. Det vil dermed være et 

                                                           
57 Oslo universitetssykehus, Intern melding om forskning og kvalitetssikring ved OUS, URL: https://oslo-

universitetssykehus.no/personvern/intern-melding-om-forskning-og-kvalitetssikring-ved-ous 

58 Datatilsynet, Om personvernombudets oppgaver, 2010, side 6.  
59 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger 
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sammendrag av de mest sentrale bestemmelsene, med utgangspunkt i Datatilsynets figur og 

forklaring.  

 

Figur 2. Veiledning til personvernombud ved behandling av helseopplysninger. Figuren er 

utarbeidet av Datatilsynet, og illustrerer ulike formål ved behandling av 

personopplysninger/helseopplysninger.   

Figuren ovenfor er utgangspunktet for den videre gjennomgangen av personvernombuds 

rolle i mottak av meldinger innen som involverer flere ulike deler av personopplysnings- og 

helselovgivningen. Her skisseres fire hovedformål med tilhørende lovgivning. Disse 

hovedområdene er helseforskning, samfunnsforskning, helseregister og internt 

kvalitetsregister.  

Som figuren viser til venstre er en av personvernombudets oppgaver er å motta melding om 

behandling av personopplysninger på forskningsområdet, og tilråde gjennomføring av disse. 

Dette unntar i utgangspunktet behandlingen av personopplysninger fra konsesjonsplikt etter 
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personopplysningsloven. 60  Dette gjelder både forskningsprosjekter som faller innenfor 

helseforskningsloven, og andre forskningsprosjekter som ikke er omfattet av 

helseforskningsloven, i denne figuren kalt samfunnsforskning.61  I formålsparagrafen i 

helseforskningsloven fremgår det at loven skal fremme etisk forsvarlig medisinsk og 

helsefaglig forskning.62 Dersom et forskningsprosjekt omfattes av helseforskningsloven skal 

REK godkjenne gjennomføring av forskningsprosjektet. For forskningsprosjekter av stort 

omfang og lang varighet, samt forskning på store datasett som ikke er pseudonymisert eller 

avidentifisert på annen sikker måte, er ikke unntatt fra fritaket fra konsesjonsplikt.63 Dette 

gjelder uansett om forskningen er omfattet av helseforskningsloven eller ikke. Det samme 

gjelder dersom forskningsprosjektet behandler personopplysninger fra register hvor 

konsesjon fra Datatilsynet er et av vilkårene for behandling. Dette gjelder for blant annet 

IPLOS-registeret64 eller reseptregisteret. 

Personopplysningsforskriftens merknader til § 7-27 er egnet til å gi informasjon om 

forskriftsmyndighetens intensjon når det kommer til forholdet mellom helseforskning, 

personvernombudet oppgaver og Datatilsynets myndighet på forskningsområdet. I 

merknadene tydeliggjøres det at forskningsprosjekter som har godkjenning fra REK, i tillegg 

skal tilrådes fra personvernombudet ved forskningsansvarlig virksomheter. Det kan dermed 

synes som at myndigheten innenfor helseforskningsloven i praksis er delt mellom den 

enkelte regional komite og personvernombudet for den forskningsansvarlige virksomheten. 

Det står i kontrast til helseforskningslovens § 9 som utelukkende etablerer de Regionale 

etiske komiteers myndighet til forhåndsgodkjenning av medisinsk og helsefaglig forskning.   

Det kan videre diskuteres om forholdet mellom helseforskningslovens best og 

personopplysningsforskriftens bestemmelser om godkjenning/tilrådning av 

forskningsprosjekter burde avklares for å harmonisere praksis på området. Slik jeg leser 

bestemmelsene og merknadene i personopplysningsforskriften er det i dag nødvendig med 

godkjenning fra regional etisk komite, sammen med tilrådning fra personvernombudet ved 

virksomheten. 

                                                           
60 Personopplysningsforskriften §7-27 om behandling av personopplysninger i forskning. 

61 Samfunnsforskning er i denne sammenheng all forskning som ikke er omfattet av helseforskningsloven. 

62 Helseforskningsloven §§4-1 og 10. 

63 Personopplysningsforskriften § 7-27 om behandling av personopplysninger i forskning.  
64 Lovbestemt helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester. 
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Merknadene tar videre for seg personvernombudets plikt til å forelegge forskningsprosjekter 

for REK, i de tilfeller hvor det er tvil om formålet med forskningen faller innenfor 

helseforskningslovens bestemmelser. Likeledes skal personvernombudet på eget initiativ 

forelegge forskningsprosjekter for Datatilsynet, i de tilfeller hvor behovet for konsesjon er 

uklart. Når det gjelder konsesjonskrav for forskningsprosjekter, er disse de samme som for 

andre behandlinger av personopplysninger. Personopplysningsforskriftens konsesjonsplikt 

for forskningsprosjekter av stort omfang og lang varighet er i stor grad sammenfallende med 

personopplysningslovens bestemmelse om konsesjonsplikt.65 Personopplysningsforskriften 

utdyper konsesjonskravet til å gjelde store datasett hvor personopplysningene ikke 

behandles av-identifisert. Det samme gjelder for frafallsanalyser (analyser på ikke 

deltakende) hvor det ikke er innhentet samtykke. Bestemmelsen er dermed med på å 

tydeliggjøre hvilke forskningsprosjekter som er underlagt konsesjonskrav fra Datatilsynet. 

Helseregisterloven er illustrert i oversikten, som nummer tre fra venstre. Lovens 

virkeområde er behandling av helseopplysninger til statistikk, helseanalyser, forskning, 

kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgsforvaltningen og 

helse- og omsorgstjenesten.66 Dette kan betegnes som sekundærbruk  av helseopplysninger 

fordi opplysningene er innsamlet i forbindelse med at det ytes helse og omsorgstjenester til 

enkeltindivider, men skal brukes til andre formål enn helsehjelp til den enkelte pasient. 67 

Helseregisterloven gjelder ikke for behandling av helseopplysninger som reguleres av 

helseforskningsloven eller pasientjournalloven.68 For behandling av helseopplysninger som 

del av helseregister er det som utgangspunkt nødvendig å søke konsesjon fra Datatilsynet.69 

Det finnes unntak fra konsesjonskravet, blant annet er forskriftsbaserte helseregistre unntatt 

konsesjon.  

Når personvernombudet mottar meldinger som omfattes av helseregisterloven, er en del av 

vurderingen om behandlingen i realiteten er omfattet av helseregisterloven. Videre må 

personvernombudet kontrollere om behandlingen av helseopplysninger skal baseres på 

samtykke eller ikke. Dersom det ikke skal innhentes samtykke for behandlingen av 

                                                           
65 Personopplysningsloven § 33 Konsesjonsplikt 

66 Helseregisterlovens § 2  

67 Helsedirektoratet, Helseregisterloven, URL: https://helsedirektoratet.no/lover/helseregisterloven 

68 Ibid  
69 Helseregisterlovens §7 Konsesjon fra Datatilsynet 
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helseopplysninger må det sendes en søkes om dispensasjon fra taushetsplikten fra 

Helsedirektoratet. Dersom det skal innhentes samtykke fra den registrerte er det likevel 

nødvendig å søke konsesjon fra Datatilsynet.  

Dersom vi går helt til høyre i oversikten finner vi kategorien interne kvalitetsregistre. Interne 

kvalitetsregistre er ikke et begrep som finnes i lovgivningen. Datatilsynet henviser i sin 

veiledning til Helsepersonellovens §26. Helsepersonellovens § 26 gir et unntak fra 

taushetsplikten, og unntar helsepersonell fra taushetsplikten innenfor et avgrenset område. 

Dette området er avgrenset til avgivelse av opplysninger til virksomhetens ledelse når dette 

er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av 

tjenesten. 70 Hensynet til pasienters personvern vil fortsatt gjøre seg gjeldende, og adgangen 

til å bruke taushetsbelagte opplysninger er begrenset.71 Unntak gjelder for rapportering til 

virksomhetens ledelse, og innebærer dermed en intern bruk av helseopplysninger. 

Helsepersonelloven gir som nevnt et unntak fra taushetsplikten men gir er ikke i seg selv et 

grunnlag for å behandle personopplysninger. Adgangen til å behandle personopplysninger 

for å utøve nødvendig helsehjelp er etablert i lovens §6, sammen adgang til behandling av 

helseopplysninger for administrasjon, internkontroll eller kvalitetssikring av helsehjelpen. 

Dette utgjør dermed det brede behandlingsgrunnlaget for behandling av helseopplysninger i 

spesialisthelsetjenesten.  

Fortegnelsen over behandling av personopplysninger kan føres både elektronisk og manuelt. 

Det er krav til at fortegnelsen skal være offentlig tilgjengelig, men dette innebærer ikke at 

oversikten skal være publisert. Oversikten skal kunne gjøres tilgjengelig når det kommer 

forespørsel om innsyn i oversikten. Hva det innebærer å ha oversikt over behandling av 

personopplysninger er beskrevet i personopplysningslovens bestemmelse om meldingens 

innhold72, og datatilsynet beskriver krav til fortegnelsen i sin veiledning til 

personvernombudene. 

 

                                                           
70Helsepersonelloven § 26. Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer 

71 Helsepersonelloven med kommentarer, Helsedirektoratet  
72 Personopplysningsloven § 32 om Meldingens innhold 
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2.3.4 Personvernombudets vurderingsrom og uavhengighet 

Fritaket fra meldeplikten innebærer at det er personvernombudet, og ikke Datatilsynet som 

fører fortegnelse over den behandlingsansvarliges behandling av personopplysninger. Som 

gjennomgått i forrige avsnitt skal personvernombudet også gjøre en forhåndsvurdering av 

om meldingen av behandling av personopplysninger er i tråd med personopplysningslovens 

og helselovgivningens bestemmelser. Her er det flere momenter som skiller helsesektoren 

fra øvrige sektorer. Datatilsynets veiledningsmateriale sier ingenting om 

personvernombudets uavhengighet. Jeg vurderer likevel dette punktet som så viktig at det 

likevel må være med som del av denne drøftelsen. Blant annet har Personvernnenmda 

behandlet en sak som omtaler personvernombudets uavhengighet, og denne saken vil inngå 

i drøftelsen om ivaretagelse ombudenes uavhengighet.  

Datatilsynet legger opp til at personvernombudet skal kontrollere om meldingen inneholder 

nødvendige opplysninger og kontrolleres opp mot personopplysningsloven og 

helseregisterloven. Dersom personvernombudet vurderer at behandling av 

personopplysninger ikke kan gjennomføres, skal personvernombudet henvise til Datatilsynet 

for videre veiledning. I avsnitt 2.2 om rettslig regulering av ordningen viste at lovgivningen 

går lengre i å beskrive ombudenes rolle innen behandling av personopplysninger til 

forskning.  

Personopplysningsforskriftens §7-27 er eneste sted i lovgivningen hvor 

personvernombudenes tilrådningsmyndighet er nevnt. Hvis vi her tar utgangspunkt i 

forskningsprosjekter som ikke er omfattet av helseforskningsloven, skiller ikke behandling av 

personopplysninger på dette området seg fra øvrige områder som ikke er omfattet av 

spesiallovgivning. Personvernombudene må derfor foreta en vurdering på dette området når 

de skal skille mellom behandling av personopplysninger som skal tilrådes som et 

forskningsprosjekt, og de former for behandling av personopplysninger som skal inngå i den 

"ordinære” fortegnelsen. Oppgaven med å tilråde forskningsprosjekter er ikke omfattet av 

Datatilsynets veiledningshefte. Dette kan skyldes at dette er en oppgave som er spesifikk for 

helsesektoren, og veilederen skal gjelde for alle sektorer. Dersom dette ikke er tilsiktet, er 

det et eksempel på at veiledningshefte avviker fra oppgavene beskrevet i lovgivningen. 

Det finnes en rekke begrensninger i personvernombudenes ansvarsområde og 

arbeidsoppgaver. Den klareste begrensningen er mot Datatilsynets konsesjonsmyndighet. 
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Dette innebærer at personvernombudet ikke kan tilråde behandling av personopplysninger 

som på grunn av lang varighet eller omfattende registrering skal være gjenstand for 

gjennomgang av tilsynsmyndighetene. En annen begrensning innenfor forskningsområdet er 

behandling av helseopplysninger omfattet av helseforskningsloven. Dette er Regional Etisk 

Komite som forvalter av helseforskningsloven.  

Det faktum at personvernombudene er gitt en slik mulighet for å tilråde 

forskningsprosjekter, betyr at ombudet er avhengig av å være løsrevet fra virksomhetens 

ledelse. Personvernombudets uavhengighet er slått fast i personopplysningsforskriften, den 

behandlingsansvarlige skal utpeke et uavhengig personvernombud. Dette innebærer at 

utøvelse av myndigheten ikke skal få negative følger for personvernombudets 

arbeidsforhold, en situasjon som kan oppstå dersom ombudet er ansatt internt i 

virksomheten. Uavhengigheten innebærer at personvernombudene ikke skal påvirkes av 

utenforliggende hensyn. Personvernombudet må ikke frykte konsekvensene av å utøve 

ombudsfunksjonen, selv om det innebærer at en må foreta vurderinger som går på tvers av 

den behandlingsansvarliges interesser. Dersom personvernombudet ikke er i stand til å 

ivareta en uavhengig rolle, vil det føre til en situasjon hvor ombudet blir påvirket av 

virksomheten, og ikke har de samme forutsetningene for å korrigere forhold ved behandling 

av personopplysninger som strider mot lovverket.  

Personvernnenmda har behandlet en sak som tar for seg personvernombudets 

uavhengighet.73 Datatilsynet satte som vilkår i konsesjonen at personvernombudet ved 

Ullevål sykehus ikke var tilstrekkelig uavhengig til å oppbevare koblingsnøkkel for et 

forskningsprosjekt hvor sykehuset var behandlingsansvarlig. Datatilsynet og 

Personvernnenmda konkluderte med at personvernombudet ikke var tilstrekkelig uavhengig 

til å oppbevare koblingsnøkkelen på vegne av den behandlingsansvarlige. 

Personvernnenmda argumenterte med at personvernombudet i prinsippet kan instrueres av 

ledelsen ved UUS.74 I forlengelsen av vedtaket fra Datatilsynet og Personvernnenmda og 

Datatilsynet kan en anføre at arbeidsgivers styringsrett alltid er tilstede, og innskrenker 

personvernombudenes uavhengighet. Uansett må dette sees opp mot den konkrete 

                                                           
73 Personvernnenmda, KLAGESAK 2004/06: Klage på Datatilsynets vedtak om at Ullevål Universitetssykehus 

ved personvernombudet ikke selv får oppbevare koblingsnøkler for forskningsprosjekter 

(http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2004.htm) 
74 Ibid.  
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oppgaven ombudet er ment å utføre, og i dette tilfelle komme begge instanser til at 

ombudet ikke var skikket til oppgaven.  

I det neste avsnittet vil jeg drøfte dette videre. Avsnittet tar for seg organisering av 

personvernombudet som integrert del av virksomheten, eller som ekstern part.  

2.3.5 Internt eller eksternt personvernombud – ulike måter å organisere rollen 

I dette avsnittet vil jeg se på de to ulike måtene å organisere ombudsfunksjonen. 

Datatilsynets åpner opp for at virksomheter kan ha både et internt personvernombud som er 

en person som er ansatt i virksomheten, og et eksternt ombud som ikke er ansatt i 

virksomheten. Et eksternt ombud inngår en avtale med behandlingsansvarlig om å ivareta 

funksjonen som personvernombud for virksomheten. Det er også mulig å ha en kombinasjon 

av disse ordningene, noe jeg vil komme tilbake til senere.  

Datatilsynets veiledningsmateriale er knapp i sin omtale av intern og ekstern organisering, 

men oppgir at det er fordeler og ulemper ved begge organiseringsmåter. Videre anbefaler 

Datatilsynet at den behandlingsansvarlige velger en person ansatt internt i virksomheten som 

ombud. Datatilsynet begrunner denne anbefalingen med at interne personvernombud har 

bedre forutsetning for å holde oversikt over virksomhetenes behandling av 

personopplysninger.  

Datatilsynet åpner opp for at større virksomheter kan ha flere personer som sammen fyller 

personvernombudsrollen. Videre oppgis det at virksomheter som behandler store mengder 

personopplysninger kan en mulig inndeling være at en del av rollen fokuserer på de 

behandlingene av personopplysninger som foretas internt mot egne ansatte, og den andre 

delen rollen fokuserer på behandling av personopplysninger som retter seg mot eksterne 

personer.  

Det finnes både fordeler og ulemper ved de to ulike ordningene. Med utgangspunkt i et 

internt personvernombud, er det en fordel at ombudet har gode forutsetninger for å kjenne 

egen virksomhet. Dette gjelder særlig for virksomheter med et stort antall behandlinger av 

personopplysninger, hvor det av effektivitetshensyn er naturlig at personvernombudet er 

internt. Internt ombud kan også være en fordel for virksomheten dersom databehandlingen 

ofte er av sensitive opplysninger, altså dersom arbeidet med å holde oversikt over 

virksomhetens behandling av personopplysninger krever kjennskap til virksomheten, og 
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tilhørende IKT-infrastruktur. Dette kan føre til at ombudet kan holde oversikt over 

virksomhetens behandling av personopplysninger på en bedre måte enn hva et eksternt 

ombud, fordi det har kjennskap til behandling av personopplysninger av personopplysninger 

som eksempelvis ikke blir plukket opp av de formelle melderutinene som er etablert av 

personvernombudet. En annen fordel ved et internt ombud er at det kan være enklere å 

samarbeide tett med et ombud som hører til i virksomheten, og som også kjenner 

forholdene rundt den planlagte behandling av personopplysninger.  

Rapporten Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven fra 2006 tar opp 

problemstillingen knyttet til en internt eller eksternt organisert ombudsfunksjon i Utredning 

av behov for endringer i personopplysningsloven. I denne utredningen pekes det på at 

organisering av ordningen internt og ekstern, samt en ordning hvor et enkelt ombud kan 

være tilknyttet mange ulike virksomheter i realiteten fremstår som vidt ulike ordninger.75 

Her påpekes det at et eksterne ombud kan fremstå som kontrollinstanser, med bedre 

forutsetninger for å ivareta uavhengighet enn ved internt ansatte ombud. Nære relasjoner til 

den behandlingsansvarlige kan true personvernombudets uavhengighet og frie vurdering. 

Samtidig påpeker rapporten at forretningsaspektet er problematisk. Virksomhetene som 

operer som eksterne personvernombud tar betalt for sine tjenester, og økonomiske motiver 

vil kunne komme i veien for at personvernombudet- den eksterne virksomheten- ivaretar sin 

uavhengighet på en tilstrekkelig måte. En annen utfordring ved utforming av eksterne 

selskaper som leverandør av ombudsfunksjonen som en tjeneste er oppfyllelse av 

Datatilsynets krav om at ombudene skal kontrollere den behandlingsansvarliges 

behandlinger og bistå de registrerte med å ivareta sine rettigheter. Dette gjelder særlig 

gjelder dette i de tilfeller hvor et enkelt personvernombud er tilknyttet et stort antall 

virksomheter, eksempelvis Norsk senter for forskningsdata. Her må det understrekes at et 

eksternt ombud kan ivareta kontroll over den behandlingsansvarliges virksomhet, dersom 

ombudet har rutiner for å fange opp meldepliktig behandling av personopplysninger. Dette 

fører til at oppgaven med å holde oversikt over den behandlingsansvarliges virksomhet er 

stor, innenfor hvert enkelt avtaleforhold. En kan dermed stille spørsmål ved om eksterne 

ombud tilknyttet flere behandlingsansvarlige i realiteten har mulighet til å ivareta oversikt. 
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I helsesektoren benyttes både interne og eksterne personvernombud. Eksempelvis bruker 

store deler av det regionale helseforetaket Helse Vest76,  Norsk senter for dataforskning som 

sitt personvernombud. Samtidig har Norges største helseforetak, Oslo universitetssykehus, 

et eget internt personvernombud. Det er flere helseforetak som legger opp til en ordning 

med både internt og eksternt ombud. En mulig inndeling kan være en modell hvor rollen er 

todelt, hvor den ene delen retter seg mot behandling av personopplysninger for ansatte i 

helseforetaket, og den andre delen fokuserer på behandling av personopplysninger for 

pasienter, pårørende eller andre eksterne personer. For helsesektoren innebærer dette en 

inndelingen mellom behandling av personopplysninger og personvernspørsmål internt i 

virksomheten, og den andre delen av rollen fokuserer på den forskningsvirksomheten 

helseforetaket er involvert i, enten det er som forskningsansvarlig/behandlingsansvarlig, 

eller som databehandler for forskningsprosjekter hvor andre virksomheter er 

behandlingsansvarlig. Dette kan illustreres ved at personvernombudet ved OUS er 

personvernombud for en rekke andre helseforetak. Dette gjelder både helseforetak som er 

innenfor det regionale helseforetaket Helse Sørøst, og private helseforetak. De offentlige 

helseforetakene som benytter personvernombudet ved OUS som sitt personvernombud for 

forskning, har i stor grad et eget internt personvernombud for "annen" behandling av 

personopplysninger. Dette gjelder blant annet Sykehusapotekene HF og Vestre viken HF, et 

eksempel jeg utdyper i neste avsnitt.  

2.3.6 Praksis i helsesektoren- eget ombud ansvarlig for forskningsformål 

Det er viktig å bemerke seg at det er snakk om at personvernombudet kan være internt og 

eksternt med hensyn til organisatorisk plassering, og internt eller eksternt med hensyn til 

arbeidsområde. Et eksempel på eksternt arbeidsområde er ivaretagelse av 

personvernombudsfunksjon for behandling av personopplysninger (helseopplysninger) til 

forskningsformål. 

Datatilsynet legger opp til en ordning hvor helseforetakene har et eksternt ombud for 

forskning og et ombud for annen behandling av personopplysninger. Det innebærer at en 

ordningen med bruk av internt og eksternt personvernombud i parallell er godtatt av 

Datatilsynet. Datatilsynet skriver i sitt veiledningsmateriale at virksomheter kan velge å ha 

ombud for intern behandling av personopplysninger, og et annet for utadrettet behandling. I 

                                                           
76 Spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 
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forrige avsnitt så vi også at Datatilsynet anbefaler virksomheter og organisasjoner som 

behandler store mengder personopplysninger å dele opp ansvaret.77 Dette benyttes i stor 

utstrekning i helsesektoren.  Vestre Viken HF er et eksempel på helseforetak som benytter 

seg av denne modellen. Vestre Viken har internt personvernombud, og benytter 

personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus som personvernombud for forskning. 

Dermed vil det interne personvernombudet ved Vestre viken ha ansvaret for behandling av 

helseopplysninger som skjer innad i helseforetaket, mens personvernombudet ved Oslo 

universitetssykehus mottar melding om behandling av helseopplysninger for 

forskningsformål.  

Bruk av modellen med separat personvernombud for forskningsformål reiser en del 

spørsmål. En avgrensning som må trekkes opp er hva som skal regnes som forskning. 

Dersom en skal legge helseforskningslovens definisjon til grunn, er det kun virksomhet som 

utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. 

Behandling av personopplysninger som ikke er omfattet av helseforskningsloven, men av 

helseregister omtalt tidligere i oppgaven som kvalitetsstudier, eller helsetjenesteforskning 

ikke per legaldefinisjon er (helse)forskning. Dermed blir det opptil foretakene å avtale om 

personvernombudet for forskning skal være ansvarlig for å føre oversikt med 

helseforskningsprosjekter, eller om det også skal være ansvarlig for å håndtere forskning 

som faller utenfor helseforskningsloven. Det må også avtales om personvernombudet for 

forskning skal håndtere behandling av personopplysninger som faller inn under 

pasientjournallovens § 6. Denne sier at Helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre 

kan bare behandles når det er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for administrasjon, 

internkontroll eller kvalitetssikring av helsehjelpen. Behandling av helseopplysninger 

innenfor dette behandlingsgrunnlaget kan som tidligere nevnt ha svært mange likhetstrekk 

med både helseforskning og annen forskning.  

En diskusjon om fordeler og ulemper med denne måten å organisere ombudsfunksjonen på, 

vil ha likhetstrekk med diskusjonen om interne eller eksterne personvernombud. 

Personvernombud for forskning vil kunne inneha en objektivitet til helseforetaket og 

forskeren eller forskningsmiljøene som står bak meldinger til personvernombudet. På en 

                                                           
77 Datatilsynet, Om personvernombudets oppgaver, 2010. 
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annen side kan dette også være et spørsmål om ressurser, all den tid arbeidet med interne 

behandlinger av personopplysninger i seg selv er omfattende for de fleste helseforetak.  

2.3.7 Personvernombudets arbeid med internkontroll og informasjonssikkerhet  

Datatilsynet sier i sitt veiledningshefte at personvernombudet skal arbeide med 

internkontroll av behandling av personopplysninger ved den behandlingsansvarliges 

virksomhet.78 Veiledningsmaterialet sier videre at et internkontroll innebærer systematiske 

tiltak og rutiner som sørger for at virksomheten ivaretar gjeldene lover, regler og 

enkeltvedtak. Den behandlingsansvarlige er også forpliktet til å dokumentere hvilke rutiner 

som ligger til grunn for behandling av personopplysninger.79 Ved innføring av et 

internkontrollsystem, må virksomheten først identifisere hvilke personopplysninger som 

behandles.80  

Datatilsynet sier at ombudets rolle skal være å bistå den behandlingsansvarlige dersom det 

oppstår vanskeligheter eller spørsmål ved dette.81  Datatilsynet går ikke videre inn på 

detaljene i personvernombudets oppgave med internkontrollsystemet i den generelle 

veiledningen om personvernombudenes oppgaver, men det er også utarbeidet et eget 

veiledningshefte om internkontroll.82 Her fremgår det at Datatilsynet mener 

personvernombudene har en naturlig rolle i opplæring av virksomhetenes ansatte, når det 

kommer til innføring i rutiner for behandling av personopplysninger.  

Når personvernombudene ifølge Datatilsynet skal inneha en veiledningsrolle i arbeidet med 

internkontroll av behandling av personopplysninger, kan dette sees i sammenheng med at 

personopplysningsforskriften83 pålegger personvernombud å sikre at den 

behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift. Kjernen i 

internkontrollarbeidet er nettopp kontroll av etterlevelse av personopplysningslov og 

forskrift. I det videre vil jeg kort se på det rettslige grunnlaget for arbeidet med 

internkontroll ved behandling av (sensitive) personopplysninger, før jeg går over i hva dette 

arbeidet innebærer i praksis.  

                                                           
78 Datatilsynet, Om personvernombudets oppgaver, 2010 

79 Personopplysningsloven § 14 og Helseregisterloven § 22 

80 Datatilsynet, Veiledningshefte om Internkontroll og informasjonssikkerhet, 2009.   

81 Datatilsynet, Om personvernombudets oppgaver, 2010 

82 Datatilsynet, Veiledningshefte om Internkontroll og informasjonssikkerhet, 2009.   
83 Personopplysningsforskriften §7-2 
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Når det kommer til lovgivningen om internkontroll, stiller personopplysningslovens § 14 krav 

til at den behandlingsansvarlig har etablere et system for internkontroll. 84 

Personopplysningslovens §14 sier at den behandlingsansvarlige skal etablere og holde 

vedlike planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene, det vil si 

enkeltvedtak og andre avgjørelser etter loven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet. 

En kan dermed si at personvernombudets arbeid med internkontroll er alle tiltak som 

tilrettelegger for den behandlingsansvarliges etterlevelse av personopplysningsloven. 

Personopplysningsforskriften § 3-1 tar videre for seg utforming av internkontrollsystemet, og 

sier følgende om internkontroll:  

Den behandlingsansvarlige skal etablere internkontroll i samsvar med 

personopplysningsloven § 14. De systematiske tiltakene skal tilpasses virksomhetens art, 

aktiviteter og størrelse i det omfang det er nødvendig for å etterleve krav gitt i eller i 

medhold av personopplysningsloven, med særlig vekt på bestemmelser gitt i medhold av 

personopplysningsloven § 13. 

Internkontroll innebærer at den behandlingsansvarlige blant annet skal sørge for å ha 

kjennskap til gjeldende regler om behandling av personopplysninger, tilstrekkelig og 

oppdatert dokumentasjon for gjennomføring av de ovenstående rutiner, samt ha denne 

dokumentasjonen tilgjengelig for de den måtte angå. 

Personopplysningsforskriftens bokstav a-f konkretiserer krav til internkontrollsystemet. Her 

fremkommer det at internkontrollen skal ta utgangspunkt i kontroll av samtykke, kontroll av 

formålet og kontroll av at de registrertes rettigheter oppfylles. Personopplysningsforskriften 

stiller konkrete krav til ivaretakelse av internkontroll etter personopplysningsloven. Det blir 

for vidtrekkende å gå inn i hver enkelt internkontrolloppgave og beskrive 

personvernombudets kontrolloppgave.  

Helseregisterlovens §22 stiller også krav til internkontroll, og sier at den 

databehandlingsansvarlige skal etablere og holde ved like planlagte og systematiske tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven.85 Dette 

innebærer at ivaretakelse av internkontroll er pålagt den behandlingsansvarlige når 

                                                           
84 Datatilsynet, Flyer om personvernombudsrollen, 2009, URL: 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/personvernombud/vedlegg/personvernombud_flyer.pdf 
85 Helseregisterloven §22, Internkontroll 



Henrik Lindgren Jensen Masteroppgave Forvaltningsinformatikk 2016 

46 
 

personopplysninger behandles etter personopplysningsloven, samtidig som den 

databehandlingsansvarlige skal utøve internkontroll når helseopplysninger behandles etter 

helseregisterloven. Selv om den behandlingsansvarlige skal føre internkontroll på bakgrunn 

av to ulike lovverk er det ikke slik at virksomheten må ha to separate internkontrollsystemer, 

da disse på en rekke områder overlapper hverandre. Dette gjelder eksempelvis kontroll med 

at den registrerte har samtykket til behandling av personopplysninger, eller kontroll med at 

virksomheten etterlever reglene om konsesjonsplikt fra Datatilsynet.  

Videre vil jeg se på hvordan arbeidet med internkontroll gjøres gjeldene i praksis i 

helsesektoren. Undersøkelsesopplegget for denne delen består av en sammenlikning av 

internkontroll etter personopplysningsloven, herunder hvilke deler av internkontroll etter 

helseregisterloven som skiller seg fra internkontroll etter personopplysningsloven og 

personopplysningsforskriften.  

Arbeidet med internkontrollsystem i helsesektoren innebærer i første rekke at tiltakene er 

kjent for helseforetakets medarbeidere. Et eksempel på dette er å sørge før at informasjon 

om rutiner for melding og konsesjon for behandling av personopplysninger er gjort kjent 

blant de ansatte, og andre som har behov for å kjenne til virksomhetens rutiner. Videre kan 

utlede en rekke kontrolltiltak fra helseregisterlovens bestemmelse om internkontroll. Disse 

er ikke direkte beskrevet lovgivningen, men heller ansees som tiltak for å sikre at 

helseforetaket etterlever helseregisterlovens bestemmelser. Dette omfatter blant annet å 

sørge for tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll. 

Personvernombudet kan være involvert i flere deler av internkontrollen ved helseforetaket. 

Blant internkontrollrutinene i helsesektoren står kontroll med tilgang til helseopplysninger 

for ansatte i helseforetaket sentralt. Dette innebærer blant annet en kontroll med at 

helseopplysninger behandles i samsvar med bestemmelsene om taushetsplikten. 

Helseopplysninger skal kun behandles av ansatte som har et tjenstlig behov for å behandle 

opplysningene. Tilgang til helseopplysninger skal loggføres86, og være gjenstand for 

etterfølgende kontroll. Her vil ombudene kunne ha to funksjoner, enten ved å gjennomføre 

loggkontrollen på vegne av den behandlingsansvarlige. 

                                                           
86 Helseregisterloven §21, Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, Pasientjournalloven §22, 

Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet 
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Av andre internkontrolltiltak er særlig rutiner for kvalitetssikring og sletting av 

helseopplysninger viktige. Dette er i stor grad hensyn som må ivaretas av den 

databehandlingsansvarliges stedlige ansvarlige. Her vil ombudene kunne ha en rolle i det å 

kontrollere at disse kravene ivaretatt av den som innehar det daglige ansvaret for 

behandlingen av personopplysninger, eksempelvis ved at det kontrolleres at 

personopplysningene er slettet når formålet med behandlingen er oppfylt, eller ved utløpt 

konsesjon. En slik kontrollfunksjon har personvernombudene også for de øvrige kravene som 

fremgår av redegjørelsen.  

2.4.8 Generelt om personvernombudets veiledningsoppgave 

Personvernombudet skal være en ressursperson for den behandlingsansvarlige, og skal dele 

kunnskap hun/han besitter om personvernspørsmål.87 Datatilsynet beskriver at 

personvernombudene skal veilede ansatte i behandlingsansvarliges virksomhet. Denne 

oppgavene er ikke direkte beskrevet i personopplysningsforskriften, men kan sees på som en 

av måtene personvernombudet sørger for at den behandlingsansvarlige følger 

personopplysningsloven, jf. personopplysningsforskriften § 7-12.  

Veiledningen kan primært utøves på to måter, enten ved at den behandlingsansvarlige tar 

initiativet til ulike aktiviteter hvor personombudet sprer sin kunnskap rundt i den 

behandlingsansvarliges virksomhet, eller ved at personvernombudet blir bedt om råd. 

Datatilsynet påpeker også at ombudene selv skal være aktiv i sitt veiledningsarbeid. Det 

betyr at ombudene har et ansvar for å drive oppsøkende virksomhet. I likhet med flere av 

oppgavene nevnt tidligere, er kunnskap om virksomheten avgjørende for at 

personvernombudet skal kunne veilede der hvor behovet er størst i virksomheten. Det 

innebærer at personvernombudet må ha oversikt over hvilke deler av virksomheten hvor det 

behandles personopplysninger for å kunne treffe mest mulig effektiv med sin veiledning.  

For personvernombud i helsesektoren betyr dette i mange tilfeller at 

pasientbehandlingsområder med stor forskningsaktivitet er sentrale virksomhetsområder 

med hensyn til behandling av personopplysninger. Dermed er de kanskje også de områdene 

som har størst behov for veiledning.  

                                                           
87 Datatilsynets veiledningshefte om personvernombudsrollen.URL: 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/personvernombud/vedlegg/personvernombudets-oppgaver.pdf 
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Etter personopplysningsloven og helseregisterloven har den registrerte (det vil si den som 

opplysningene knytter seg til) en rekke rettigheter.88 Veiledningsoppgaven innebærer derfor 

å opplyse den registrerte om hvilke rettigheter som gjelder, eksempelvis når det kommer til 

innsynsrettigheter, reservasjon og retting og sletting.  Dette kan tilrettelegges ved at 

henvendelser fra registrerte som gjelder de nevnte områdene rettes til personvernombudet, 

eller personvernombudet kan fungere som en ressursperson for ansatte i helseforetaket når 

helsepersonell trenger hjelp for å besvare henvendelser fra pasienter.  

2.4.9 Påpeke brudd på regler 

Dersom personvernombudet oppdager brudd på reglene for behandling av 

personopplysninger, skal ombudet påpeke dette overfor den behandlingsansvarlige. Den 

behandlingsansvarlige har et selvstendig ansvar for å foreta de endringene som er 

nødvendige for å fylle lovens krav.89 Dersom personvernombudets  kommer med 

anbefalinger, og dersom den behandlingsansvarlige ikke etterfølger disse,  skal 

personvernombudet varsle Datatilsynet.90 Dette innebærer at personvernombudet ikke har 

noen selvstendige reaksjonsmuligheter, men heller skal ivareta en varslingsfunksjon. 

Datatilsynet har på sin side anledning til å pålegge behandlingsansvarlige 

overtredelsesgebyr, dersom den behandlingsansvarlige ikke har behandlet 

personopplysninger i tråd med bestemmelsene personopplysningsloven.  Datatilsynet må i 

disse tilfellene undersøke de faktiske forhold på egenhånd, eksempelvis gjennom 

tilsynsvirksomhet. Dette følger av personopplysningslovens §46. Bestemmelsen inneholder 

en rekke tolkningsmomenter Datatilsynet skal ta hensyn når de avgjør hvilken straff den 

behandlingsansvarlige skal ilegges. Eksempler på disse tolkningsmomentene er hvor alvorlig 

overtredelsen har krenket de interesser loven verner, graden av skyld og om overtredelsen 

er begått for å fremme overtrederens interesser91. Maksimalt overtredelsesgebyr er fastsatt 

til ti ganger folketrygdens grunnbeløp. Datatilsynet kan også kreve at behandling av 

personopplysninger opphører, i ytterste konsekvens at opplysningene slettes av den 

behandlingsansvarlige.  

                                                           
88 Ibid. 

89 https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/personvernombud/vedlegg/personvernombudets-oppgaver.pdf 

90 Personvernombud – rettslig analyse av personopplysningsforskriften § 7-12 

og etablert praksis, Kristin Hestnes, 2009. 
91 Personopplysningsloven §46 a, b og d 
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I helsesektoren finnes det flere eksempler på at virksomheter er pålagt overtredelsesgebyr 

for brudd på personopplysningsloven. Et godt eksempel som både illustrerer 

personvernombudets rolle, Datatilsynets myndighet og den behandlingsansvarliges ansvar 

finner vi i vedtaket Datatilsynet fattet i en sak mot Universitet i Bergen (UIB).92 Sakens kjerne 

var at helseopplysninger fra et forskningsprosjekt hvor universitetet var forskningsansvarlig 

ble utlevert til eksterne forskere fra andre virksomheter, uten at disse hadde nødvendig 

behandlingsgrunnlag. Dette ble oppdaget ved at universitets Personvernombudet for 

forskning (NSD) skulle bistå prosjektet ved UIB med søknad om forlengelse av konsesjon. I 

dette tilfellet var det ikke personvernombudet, men den behandlingsansvarlige som selv 

meldte avviket til Datatilsynet. Personvernombudet hadde likevel en rolle ved å påpeke 

avviket for den behandlingsansvarlige. Datatilsynet fastsatte overtredelsesgebyr til 350.000 

kr i denne saken.  

Saken ovenfor illustrerer hvilken rolle personvernombudet kan ha i tilfeller hvor det 

oppdages brudd på personopplysningsloven. Dersom den behandlingsansvarlige ikke selv 

hadde meldt saken videre til Datatilsynet, hadde det vært personvernombudets oppgave å 

gjøre dette. Saken illustrerer også viktigheten av internkontroll, og personvernombudets 

kontrollfunksjon i dette arbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Datatilsynet, Tilsynsrapport om GE avviket, 2012 

https://www.datatilsynet.no/Regelverk/Tilsynsrapporter/2012/Helseopplysinger-om-13-000-personer-brukt-uten-

tillatelse/ 



Henrik Lindgren Jensen Masteroppgave Forvaltningsinformatikk 2016 

50 
 

2.4 Avsluttende drøftelser til kapittel 2 

I dette kapittelet har jeg gjennomgått flere forhold ved den praktiske utformingen av 

personvernombudsordningen. Opprettelse av ombud skjer ved at den behandlingsansvarlige 

sender en melding til Datatilsynet, som fatter et enkeltvedtak ved opprettelse av 

personvernombud. Datatilsynet foretar sjelden kontroll av opplysningene som blir meldt inn 

om den behandlingsansvarliges virksomhet eller personvernombudene. Unntaket er de 

tilfeller hvor personvernombudet åpenbart ikke er skikket til å ivareta funksjonen med 

hensyn til ressurser for å ivareta ordningen, eller kravet til uavhengighet ikke er ivaretatt. 

Etablering av personvernombud er den samme uansett sektor. Det innebærer at 

helseforetakene oppretter personvernombud på samme måte som andre sektorer, og med 

det samme vurderingsgrunnlaget. 

Dersom Datatilsynet hadde foretatt en kontroll av alle personvernombud og virksomheter 

som søker om å inngå i ordningen hadde dette vært en svært omfattende oppgave. Dette er 

grunnen til Datatilsynet kun i enkelttilfeller gjør grundigere undersøkelser av 

personvernombud og virksomheter. Disse undersøkelsene har i det vesentlige fokus på 

ombudenes uavhengighet.  

Det stilles ikke formelle krav til personvernombudene, verken når det kommer til 

ombudenes utdanning eller erfaringsbakgrunn. En kan argumentere for at det er stort spenn 

fra virksomhet til virksomhet, og dermed også om virksomhetens behandling av 

personopplysninger krever et personvernombud med særlig spesialisering. Dette er et viktig 

argument for at det ikke skal knyttes formelle utdanningskrav til ordningen. På den andre 

siden vil mangel på utdanningskrav føre til forhold som vanskeliggjør kommunikasjon internt 

i virksomheten, og mellom samarbeidene ombud. Dette beror på en antakelse om at ulik 

kompetanse vanskeliggjør kommunikasjon, når ombudene kan ha bakgrunn som jurist, 

teknolog/informatiker, samfunnsviter eller en helt annen bakgrunn, eksempelvis dersom 

ombudet er rekruttert internt i virksomheten. Når det ikke er knyttet formelle 

utdanningskrav til personvernombudene, fører det til at personer med meget ulik bakgrunn 

bekler rollene. Dette kan få følger, for eksempel ved at samarbeid mellom personvernombud 

innenfor samme sektor kan vise seg vanskelig. Et argument for at det bør etableres 

utdanningskrav til ombud i helsesektoren er helselovgivningens kompleksitet. Dersom et 

personvernombud i helsesektoren skal kunne ivareta en veiledningsfunksjon, er det etter 
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min mening nødvendig med inngående kjennskap til helselovgivningen. Dette er argumenter 

for å stille formelle krav til ombudenes utdannelse. 

Datatilsynet har ikke utformet absolutte krav når det gjelder ombudenes organisering i 

virksomheten, bortsett fra at ombudene som må kunne ivareta sin uavhengighet. Dette kan 

føre til at ombudene befinner seg på vidt forskjellige nivåer i virksomheten, og har ulik grad 

av påvirkning og oversikt i den behandlingsansvarliges virksomhet. Dersom 

personvernombudet befinner seg langt nede i organisasjonen kan i verste fall kan det føre til 

at ombudet har dårlig forutsetning for å ha oversikt over den behandlingsansvarliges 

virksomhet, og dermed også oversikt over de deler av virksomhetene som behandler 

personopplysninger, og har behov for ombudets veiledning.  

Den behandlingsansvarlige kan velge å organisere ombudsfunksjonen på ulike måter. Jeg 

fant at den behandlingsansvarlige kan organisere enten et internt eller eksternt 

personvernombud. I tillegg kan ombudsfunksjonen deles, slik at man har et eget 

personvernombud for intern behandling av personopplysninger, og et annet for særskilte 

former for behandling av personopplysninger. I den forbindelse så jeg på hvordan enkelte 

behandlingsansvarlige innen helsesektoren har organisert seg med internt 

personvernombud, og et eget eksternt ombud som er ansvarlig for mottak og fortegnelse av 

behandling av helseopplysninger innen forskning. I tillegg kan ombudsfunksjonen bekles av 

flere personer, selv om det kun er en person som kan stå oppført i Datatilsynets oversikt. 

Dette gjelder særlig for behandlingsansvarlige med ansvaret for et stort antall behandling av 

personopplysninger.  

Datatilsynet vektlegger personvernombudenes uavhengighet, og mener at 

personvernombudet ikke skal være organisert for nære den behandlingsansvarliges øverste 

ledelse. Like fullt skal ombudene holde oversikt over den behandlingsansvarliges virksomhet, 

og ha anledning til å kommunisere med ledelsen når det er behov for dette. Det kan være en 

vanskelig balansegang når man skal ivareta både uavhengighet og en posisjon i virksomheten 

som sikrer påvirkningskraft og evne til å kontrollere etterlevelse av personopplysningsloven.  

En av hovedoppgavene til personvernombud er å føre oversikt over opplysningene som 

nevnt i personopplysningsloven § 32. Dette innebærer at ombudene sammen med den 

behandlingsansvarlige skal etablere et system for mottak av meldinger, og føre fortegnelse 
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over disse. I dette avsnittet kom jeg også innpå hva dette særskilt innebærer for ombud i 

helsesektoren, føring av fortegnelse over opplysninger som behandles på 

forskningsområdet. Et naturlig spørsmål som reiser seg er om ombudene i helsesektoren skal 

føre fortegnelse over forskningsprosjekter.  

I helsesektoren er personvernombudets oppgave å kontrollere at meldingene er i henhold til 

personvernlovgivningen og helseregisterloven. Dette følger av Datatilsynets veiledning. I 

andre deler av Datatilsynets veiledning, og i merknader til personopplysningsforskriften 

kommer det frem at personvernombudet har i oppgave å tilråde forskningsprosjekter som er 

omfattet av helseforskningsloven. Det er fristende å stille spørsmål ved hvorfor lovgiver 

akkurat innenfor forskningsområde har gitt personvernombudene en eksplisitt mulighet til å 

tilråde behandling av personopplysninger, når hovedbestemmelsen om 

personvernombudsordningen vektlegger at ombudenes oppgave er kontroll av lovgivningen. 

Personvernombudene skal bistå den behandlingsansvarlige med arbeidet med 

internkontroll, etter personopplysningsloven. For behandling av personopplysninger inne 

helseregisterloven skal virksomheten også føre internkontroll etter denne loven. En kan 

argumentere for at Datatilsynet går utover rammene lovgivningen har satt for ombudsrollen, 

når de pålegger personvernombudene å bistå den behandlingsansvarlige med dette 

arbeidet.93 Spørsmålet blir da om Datatilsynet har adgang til å gjøre dette, og hva som 

eventuelt er begrunnelsen for å pålegge ombudene arbeidet med internkontrollsystemet. 

Avslutningsvis i kapittelet så jeg på personvernombudet veiledningsplikt og 

reaksjonsmuligheter. Ombudenes veiledningsplikt kan både rette seg registrerte i 

virksomhetens behandling av personopplysninger, og ansatte i virksomheten som er 

involvert i behandling av personopplysninger. Særlig er denne oppgaven sentral i de delene 

av helseforetaket med omfattende behandling av personopplysninger. Særlig kan dette sies 

å gjelde forskningsmiljøer, hvor det en må ta hensyn til flere deler av den rettslige 

reguleringen av helseopplysninger. Personvernombudene skal også veilede registrerte, og 

sørge for ivaretagelse av deres rettigheter der hvor dette er nødvendig.  

Personvernombudet skal påpeke brudd på personopplysningsloven. Dersom den 

behandlingsansvarlige ikke etterfølger ombudets råd, skal ombudet varsle Datatilsynet. I 

                                                           
93 Ibid. 
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alvorlige tilfeller skal Datatilsynet uansett varsles. Ombudene har ingen selvstendige 

reaksjonsmuligheter ovenfor den behandlingsansvarlige, dette er en oppgave som er tillagt 

Datatilsynet. Datatilsynet kan ilegge overtredelsesgebyrer etter personopplysningslovens § 

46.   

Når personvernombudene ikke har noen selvstendige reaksjonsmuligheter kan en 

argumentere for at dette gir ombudene liten grad av påvirkning hos den 

behandlingsansvarlige. Samtidig er det vanskelig å se for seg en situasjon hvor en ansatt i 

virksomheten, som ombudet kan være, har anledning til å ilegge virksomhetens ledelse 

straff i form av økonomiske sanksjoner. En varslingsfunksjon er dermed etter mitt syn en 

naturlig rolle for ombudene. Det er viktig å påpeke at dette heller ikke er en enkel 

oppgavefordeling, fordi ombudene risikerer å påføre sin arbeidsgiver eller oppdragsgiver 

betydelige økonomiske tap ved å varsle.   

I den neste kapittel vil jeg se på hvordan Datatilsynet arbeider med 

personvernombudsordningen, og hvordan ordningen har vokst frem siden oppstarten i 

2001.  
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Kapittel 3. Datatilsynets arbeid med personvernombudsordningen 

3.1 Innledning  

I dette avsnittet vil jeg undersøke hvordan Datatilsynet arbeider med 

personvernombudsordningen. Som redegjort for tidligere har Datatilsynet myndighet til å 

unnta den behandlingsansvarlige fra meldeplikten når den behandlingsansvarlige har 

oppnevnt et personvernombud. Datatilsynet har også ansvaret for det løpende arbeidet med 

personvernombudene, herunder veiledning av ombud innenfor ulike sektorer. Dette følger 

av personopplysningsforskriftens §7-12. Som vi har sett tidligere er dette en bestemmelse 

som sier lite om utforming av ordningen, og det er derfor nødvendig å se til Datatilsynets 

veiledning for å undersøke hvordan ordningen fungerer i praksis.  

I innledende del av avsnittet vil jeg illustrere hvordan personvernombudsordningen har 

utviklet seg siden 2001, da personopplysningsloven og personopplysningsforskriften åpnet 

opp for ordningen med personvernombud. Denne gjennomgangen tar utgangspunkt i den 

utviklingen av personvernombudsordningen som er dokumentert i Datatilsynets 

årsmeldinger fra 2001 og frem til 2016. I tillegg til å se på antall personvernombud som 

fremkommer i årsmeldingene, vil jeg også undersøke om årsmeldingene er egnet til å si noe 

om hvilke metoder Datatilsynet har tatt i bruk for å administrere ordningen. Jeg vil ha et 

særlig fokus på hvilke metoder Datatilsynet har benyttet for å administrere 

ombudsordningen i spesialisthelsetjenesten. Kanskje finner jeg at Datatilsynet har et spesielt 

fokus på administrasjon av ombudsfunksjonen i denne sektoren? 

Senere i kapittelet vil jeg finne ut hva som er status for Datatilsynets arbeid med 

personvernombudsordningen i helsesektoren i dag. Kanskje er det slik at personvernombud i 

spesialisthelsetjenesten har andre behov for veiledning enn personvernombud i andre 

sektor. Dersom dette er tilfellet, hvordan løser Datatilsynet disse utfordringene? Dette 

ønsker jeg å besvare ut ifra en kartlegging av de generelle tiltakene Datatilsynet retter mot 

ombudene, og ved å intervjue ansvarlig for personvernombudsordningen i Datatilsynet. Det 

overordnede temaet for intervjuet vil som nevnt være hvilke metoder Datatilsynet benytter 

for å understøtte personvernombudsordningen. I tillegg vil jeg i intervjuet fokusere på de 

delene av Datatilsynets oppgaveløsing hvor ombudene blir benyttet som kontaktperson hos 

den behandlingsansvarlige.  
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3.1.1 Personvernombudsordningen utvikling  

En gjennomgang av Datatilsynets årsmeldinger fra år 2001 viser at ordningen med 

personvernombud har utviklet seg raskt de siste årene, med hensyn til antall ombud og 

virksomheter med ombud. Veksten i antall ombud er ikke direkte dokumentert i alle 

årsmeldingene til Datatilsynet, men de aller fleste oppgir antall ombud og virksomheter som 

er omfattet av ordningen gjennom meldingsåret. Diagrammet og grafen nedenfor viser 

veksten i antall ombud fra oppstarten i 2001 og frem til i dag.  

 

Diagram 3.1.1 Antall personvernombud og virksomheter med personvernombud i perioden 2001-2015. 

 

Diagrammet gir en grafisk oversikt over antall personvernombud og virksomheter omfattet 

av ordningen fra 2001 og frem til den siste årsmeldingen som foreligger, fra 2015. Det er 

verdt å merke seg at årsmeldingene flere steder opererer med anslag, både når det gjelder 

antall ombud og antall virksomheter. Der hvor grafer mangler er det ikke oppgitt et antall 

personvernombud eller virksomheter i årsmeldingen. Dette gjelder for oppstartsåret 2001, 

samt årsmeldingene fra 2003 og 2009. Det er naturlig at antall personvernombud ikke er 

dokumentert i 2001, året hvor personopplysningsloven og personopplysningsforskriften 

trådte i kraft. Bakgrunnen for at antall ombud og virksomheter ikke ble dokumentert i 2003 
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og 2009 er imidlertid mer usikkert. I årsmeldingene fra 2005 og 2007 er det kun oppgitt 

antall personvernombud, og ikke antall virksomheter med personvernombud.  

Tabellen nedenfor gir den samme oversikten, som vist ovenfor i diagram 2.1. Tabellen viser 

oversikt over antall personvernombud, og antall virksomheter med personvernombud.  

År  Antall 

personvernombud 

Antall 

virksomheter med 

personvernombud 

2001 Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

2002 6 41 

2003 Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

2004 8 130(anslagsvis) 

2005 19 Ikke oppgitt 

2006 63 238 

2007 100(anslagsvis) Ikke oppgitt 

2008 124 300(anslagsvis) 

2009 Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

2010 173 350(anslagsvis) 

2011 193 370(anslagsvis) 

2012 203 390(anslagsvis) 

2013 210(anslagsvis) 420(anslagsvis) 

2014 233 450(anslagsvis) 

2015 271 470(anslagsvis) 

2016 331 554 

 

Tabell 1. Antall personvernombud siden 2001. Tabellen illustrerer at Datatilsynet gjennom mange 

av årsmeldingene operer med anslagsvise tall for antall personvernombud og virksomheter.  

Diagrammet og tabellen ovenfor viser at det har vært en jevnlig økning av antall 

virksomheter med personvernombud, og antall personvernombud i årene ordningen har 

eksistert. Den første registreringen i 2002 viser at det på dette tidspunktet var 6 

personvernombud og 41 virksomheter tilknyttet ordningen. Siden årsmeldingen fra 2003 
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ikke gir noen oversikt, er den neste oversikten fra 2004. Denne viser at antall virksomheter 

har steget til 130, mens antall ombud kun har økt til 8. Som vi husker fra tidligere kan 

enkelte personvernombud ha ansvar for flere virksomheter, noe som er bakgrunnen for 

økningen av antall virksomheter, og den beskjedne økningen i antall ombud. Fra 2010 og 

frem til i dag er antall ombud og virksomheter dokumentert i hver årsmelding. Utviklingen i 

disse seks årene viser en jevnlig økning i antall ombud og virksomheter. Fra 2014 til 2015 har 

antall personvernombud økt fra 233 til 271, og antall virksomheter økte fra 450 til 470. Ut 

ifra den jevne økningen av antall ombud som har vært de siste årene, er det fristende å 

konkludere med at denne trenden ser ut til å fortsette. Det er likevel slik at det er andre 

faktorer som kommer til å påvirke ordningen i betydelig grad. I neste avsnitt om betydningen 

av ny personvernforordning vil jeg igjen komme inn på utsiktene for utvikling av 

personvernombudsordningen, herunder utvikling av antall personvernombud.  

3.1.2 Kort om utvikling av personvernombudsordningen i helsesektoren  

Oversikten over antall ombud på Datatilsynets hjemmeside94 viser at det per 20.12 2016 var 

53 personvernombud innen helse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke helseforetak 

som har internt personvernombud, og om helseforetaket har eget ombud innen forskning. 

Denne oversikten er basert på den nevnte oversikten på Datatilsynets på sine hjemmesider, i 

tillegg til NSDs oversikt over kunder og helseforetakenes egne hjemmesider med 

informasjon om personvernombud. Datatilsynets hjemmeside gir oversikt over virksomheter 

med personvernombud innenfor helse, i tillegg til virksomheter med personvernombud 

innen forskning. Datatilsynets oversikt gir imidlertid ikke informasjon om alle helseforetak 

som benytter NSD som personvernombud. Dette er informasjon som finnes på NSDs 

nettsider. I tillegg har det vært nødvending å kontrollere funnene med helseforetakenes 

hjemmesider, for å sikre at virksomhetene fortsatt er en del av ordningen.  

 

 

                                                           
94    Datatilsynet, Virksomheter med personvernombud, 2016, URL: 

https://www.datatilsynet.no/Personvernombud/Virksomheter-med-ombud/ 
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Regionalt Helseforetak/ 

Helseforetak 

Personvernombud  Personvernombud for forskning 

Helse Sør-Øst   

Vestre Viken HF Ja, internt Personvernombud ved OUS 

Sykehuset Telemark HF Ja, internt NSD 

Sykehuset Innlandet HF Ja, internt NSD 

Oslo universitetssykehus HF Ja, internt Samme ombud for begge funksjoner 

Akershus universitetssykehus 

HF 

Ja, internt Samme ombud for begge funksjoner  

Sørlandet Sykehus HF Ja, internt NSD 

Sunnaas Sykehus HF Ja, internt Personvernombud ved OUS 

Sykehuset i Vestfold HF Ja, internt NSD 

Sykehusapotekene  HF Personvernombud 

ved OUS 

Personvernombud ved OUS 

Sykehuset Østfold Ja, internt NSD 

Helse Vest    

Helse Stavanger  Ja, internt Samme ombud for begge funksjoner 

Helse Førde HF Ja, internt Samme ombud for begge funksjoner  

Helse Bergen HF Ja, internt Samme ombud for begge funksjoner 

Helse Fonna HF Nei NSD 

Sykehusapoteka Vest NSD NSD 

Helse Nord   

Universitetssykehuset Nord-

Norge HF 

Ja, internt  NSD 

Nordlandssykehuset HF Ja, internt NSD 

Finnmarkssykehuset NSD NSD 

Helgelandssykehuset NSD NSD 

Sykehusapoteket Nord  Ja, internt  Samme ombud for begge funksjoner  

Helse Midt-Norge   

St. Olavs Hospital HF Ja, internt NSD 

Helse Møre og Romsdal HF Ja, internt Samme ombud for begge funksjoner 
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Helse Nord-Trøndelag HF Ja, internt NSD 

Sykehusapotekene i Midt-

Norge HF 

NSD NSD 

Tabell 3.1.2 Oversikter over helseforetak med personvernombud.  

Tabellen ovenfor gir en oversikt over helseforetak i Norge, og hvor vidt de har internt 

personvernombud og personvernombud for forskning. Tabellen viser også hvor vidt dette er 

samme ombud, eller om helseforetaket har valgt et annet personvernombud for forskning 

enn for det øvrige personvernarbeidet. Tabellen gir i tillegg en oversikt over alle offentlige 

helseforetak i Norge, samt hvilket regionalt helseforetak de tilhører. Med unntak av Helse 

Fonna har alle helseforetakene personvernombud for både forskning og andre 

personvernspørsmål. Det er primært tre typer utforming av personvernombudsrollen som er 

valgt;  

1) Internt personvernombud, med personvernombud ved OUS som ansvarlig for 

funksjonen ved behandling av personopplysninger for forskning.  

2) Internt personvernombud, med NSD som ansvarlig for funksjonen ved behandling av 

personopplysninger for forskning.  

3) Internt personvernombud med ansvaret for ombudsfunksjonen for begge områder.  

Oversikten ovenfor viser at Datatilsynet godtar flere alternativer når det kommer til 

organisering av ombudsfunksjonen i helsesektoren. Som oversikten ovenfor er det en 

ordning med internt personvernombud, hvor NSD er personvernombud for behandling av 

personopplysninger for forskning som er den mest utbredte ordningen. Dernest kommer 

ordningen hvor det interne ombudet er ansvarlig for begge områder. Det er også en andel 

helseforetak som har internt personvernombud, men bruker personvernombudet ved Oslo 

universitetssykehus som personvernombud for behandling av personopplysninger til 

forskningsformål. Fire helseforetak benytter NSD til som sitt eneste ombud, og NSD har 

dermed ansvar for begge områder.  

Det finnes mange grunner til at et helseforetak velger ulike måter å organisere 

personvernombudsordningen. De fleste helseforetak har valgt å ha et internt ombud, og det 

er trolig begrunnet i ressursbesparelsen ved unntak fra meldeplikten, og behovet for en 
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ressursperson i spørsmål om behandling av personopplysninger. Det er primært de ulike 

måtene å dele ordningen mellom forskningsformål og de øvrige formål/oppgaver som er 

interessant å se på. Hvis vi først tar for oss en ordning med NSD som ansvarlig for 

forskningsformål er dette trolig begrunnet i at flere helseforetak behandler en stor andel 

personopplysninger for forskningsformål, og derfor er avhengig av å kjøpe 

personvernombudsrollen som en tjeneste av NSD. For helseforetak som benytter OUS som 

personvernombud er begrunnelsen trolig den samme, men fordi personvernombudet ved 

OUS tilbyr dette som en tjeneste for helseforetak innenfor Helse-sørøst er dette trolig en 

mer økonomisk løsning enn å kjøpe tjenesten fra NSD. For virksomheter som lar det interne 

personvernombudet ta seg av behandling av personopplysninger for alle formål er det 

nærliggende anta at det skyldes at personvernombudet har ressurser til håndtere alle 

områder på egenhånd, enten fordi den samlede arbeidsbelastningen ikke er særlig stor, eller 

fordi flere personer sammen fyller personvernombudsrollen. Jeg ønsker videre å se på 

hvordan Datatilsynet har administrert ombudsfunksjonen.  
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3.2 Datatilsynets organisering 
I denne delen av oppgaven vil jeg fokusere på Datatilsynets organisering, og særlig den delen 

av Datatilsynet som arbeider med personvernombudsordningen. Dette for å få kartlagt hva 

slags ressurser Datatilsynet bruker på ombudsordningen, og hvordan Datatilsynet 

samarbeider innad for å understøtte ordningen.  

Datatilsynet er organisert med en direktør, som per 1.1.2017 er Bjørn Erik Thon. Ved 

inngangen av 2017 hadde Datatilsynet 46 faste stillinger, og disse er organisert i fire ulike 

avdelinger. Avdelingene består av to ulike fagavdelinger, en administrasjonsavdeling og en 

kommunikasjonsavdeling. Underordnet fagavdelingene er fire arbeidsgrupper. Figuren 

nedenfor viser Datatilsynets organisering.  

 

 

Figur 3. Datatilsynets overordnede organisering. 95 

                                                           
95 Datatilsynet, Datatilsynets årsmelding 2016, s 8 
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Den delen av Datatilsynet som har ansvaret for personvernombudsordningen er Gruppe 2. 

Gruppe 2 er underlagt fagavdeling 1. Fagavdeling 1 har dermed ansvaret for 

ombudsordningen, sammen med administrerende direktør.  

Som figuren nedenfor viser, utgjorde arbeidet med personvernombud rundt 3 % av den 

totale ressursbruken til Datatilsynet i 2014. 96  Dette er 1,2 årsverk, dersom man tar 

utgangspunkt i at det er 40 ansatte i Datatilsynet, som Datatilsynet opplyser om i sin siste 

årsmelding. 

 

Figur 4. Total ressursbruk for Datatilsynet meldingsåret 2014. 

 

Datatilsynets ressursbruk er ikke kartlagt i årsmeldingene fra 2015 og 2016, men denne er 

tilnærmet lik i 2014 som for 2016, basert på antall ansatte som arbeider med ordningen og 

ansatte i Datatilsynet. Dette innebærer at noe over et årsverk er involvert av driften av 

personvernombudsordningen. «Fellesfunksjoner» er den i denne sammenheng arkiv, 

personal- og økonomifunksjoner, IKT-drift og andre administrative oppgaver. 

I oversikten over fordeling av personalressursene er det også verdt å merke seg at det er 

flere av oppgavene som indirekte fører til samarbeidet med personvernombud i 

                                                           
96 Datatilsynet, Datatilsynets årsmelding for 2014, s6 
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helsesektoren. Dette gjelder særlig arbeidet med konsesjonssøknader, hvor 

personvernombudene ofte er inne som en rådgivende part fra den behandlingsansvarliges 

side. Et annet eksempel er ved tilsyn, hvor personvernombudet kan opptre som 

kontaktperson for helseforetaket. Dette blir nærmere omtalt i avsnitt 3.3 om Datatilsynets 

oppgaver.  Dermed er også disse oppgavene å anse som Datatilsynets arbeid med 

grenseflate mot personvernombudsordningen, selv om den ikke direkte retter seg mot 

ombudsfunksjonen.  

Tidligere har vi sett at Datatilsynet har en egen kontaktperson med et spesielt ansvar for 

personvernombud, og at Datatilsynet arrangerer kurs for nye personvernombud. Jeg ønsker 

å finne ut hvilke tiltak som særskilt retter seg mot personvernombudsordningen, også her 

med et spesielt fokus på de tiltak som retter seg mot ombud innenfor helsesektoren.  

Datatilsynet benytter seg av forskjellige hjelpemidler for å følge opp ordningen. Både kurs og 

fagdager benyttes for å utstyre personvernombud med den kunnskapen som er nødvendig 

for å utføre oppgavene. Datatilsynet arrangerer kurs på flere nivåer for personvernombud. 

Det første kurset Datatilsynet arrangerer for personvernombud er grunnkurset for 

personvernombud. Grunnkurset er ment å gi kommende personvernombud en innføring i 

personvernlovgivningen, og Datatilsynet forutsetter at nye ombud deltar på grunnkurset.97 

Grunnkurset tar videre for seg personvernombudet hovedoppgavene personvernombud er 

ment å utføre hos den behandlingsansvarlige.  

Datatilsynet arrangerer en egen fagdag for personvernombud innen helsesektoren. Disse 

fagdagene er avgrenset til omhandle problemstillinger innenfor helsesektoren. Dersom en 

ser til den siste fagdagen som ble avholdt for personvernombud innen helsesektoren var 

fokuset rettet mot krypteringsløsninger, den nye personvernforordningen, 

personopplysningsforskriftens bestemmelse om forskningsprosjekter og samarbeidet 

mellom Datatilsynet og personvernombud i arbeidet med konsesjonssøknader.98  

 

                                                           
97 Datatilsynet, Grunnkurs for personvernombud, URL: https://www.datatilsynet.no/Personvernombud/Kurs-og-

seminar/Grunnkurs-for-personvernombud/ 
98 Se vedlegg 4, Fagdag for personvernombud i Helsesektoren.  
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3.3 Personvernombudets rolle i Datatilsynets oppgaveløsing  
Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Datatilsynet ble opprettet 1. januar 

1980. Sammen med Personvernnenmda utgjør Datatilsynet myndighetene på 

personvernområdet. Datatilsynet og Personvernnenmda innehar en uavhengighet i forhold 

til instruksjonsmyndigheten fra KMD. Denne uavhengigheten innebærer at tilsynet har en 

selvstendig myndighet til å fatte enkeltavgjørelser innenfor personopplysningslovens 

virkeområde, eksempelvis ved å innvilge konsesjon til å behandle personopplysninger, eller 

føre tilsyn ved virksomheter. Departementet kan likevel indirekte legge føringer for 

Datatilsynets arbeid, eksempelvis gjennom prioriteringer i tildelingsbrevet fra KMD. 

Tildelingsbrevet for 2016 sier at Datatilsynets hovedmålsetning er et godt personvern for 

alle99.Videre sier tildelingsbrevet at Datatilsynet skal jobbe for at personvernhensyn blir 

ivaretatt på en god måte i avveiningen mot andre samfunnsinteresser.100 

Datatilsynets hovedoppgave er å sørge for at den enkeltes personvern ikke blir krenket ved 

behandling av personopplysninger. I forlengelsen av dette er oppgaven å kontrollere 

etterlevelse av personopplysningsloven.101 Av denne hovedoppgaven avledes flere 

deloppgaver. Datatilsynet innehar også en" ombudsfunksjon". Ombudsfunksjonen 

innebærer at Datatilsynet skal veilede og gi råd i saker om omhandler behandling av 

personopplysninger, eller på annen måte omhandler ivaretagelse av personvernhensyn. 

Datatilsynet sorterer selv sine arbeidsoppgaver under følgende delområder.102  

 Saksbehandling 

 Tilsyn- og annen kontrollvirksomhet 

 Informasjonsvirksomhet 

 Utarbeidelse av organisatoriske, tekniske og økonomiske virkemidler 

Personopplysningslovens § 42 danner grunnlaget for Datatilsynets oppgaver og organisering. 

Den videre gjennomgangen tar utgangspunkt i bestemmelsens krav til Datatilsynet, og 

hvordan Datatilsynet løser de ulike oppgavene personopplysningsloven etablerer. Det er ikke 

                                                           
99 Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

100 Ibid 

101 Personopplysningsforskriften § 7-12 Personvernombud 

102 Datatilsynet, Datatilsynets strategi, URL: 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_planer_rapporter/datatilsynets-strategi-2011-2016.pdf 
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tilstrekkelig å se til lovgivningen for å forstå hva utførelse av oppgavene innebærer. Det er 

særlig tre andre kilder som beskriver dette arbeidet. Datatilsynet skriver om sitt eget 

arbeidet gjennom sine nettsider, og i årsmeldingen som utarbeides hvert år. Disse kildene vil 

sammen med enkeltavgjørelser fattet av Datatilsynet belyse hvordan Datatilsynet utfører 

sine oppgaver. I tillegg har det vært nødvendig å supplere med intervju og 

oppfølgingsspørsmål til Datatilsynet der hvor det har vært uklarheter.  

Gjennomgangen i del to av oppgaven tok for seg hvordan Datatilsynets veiledning av 

personvernombud påvirker den praktiske utformingen av ombudsordningen. Den videre 

gjennomgangen vil ha et særlig fokus på hvordan Datatilsynets arbeid har betydning for 

personvernombudsordningen i spesialisthelsetjenesten, og i hvilke deler av oppgaveløsingen 

Datatilsynet er avhengig av kommunikasjon med ombudene.  

3.3.1 Behandle søknader om konsesjoner og motta meldinger 

Datatilsynet skal behandle konsesjonssøknader og motta meldinger om behandling av 

personopplysninger.103 Datatilsynet er gjennom personopplysningslovens § 33 gitt 

myndighet til å innvilge konsesjon for behandling av personopplysninger. Hovedregelen er at 

sensitive personopplysninger krever konsesjon fra Datatilsynet. Datatilsynet er gitt 

myndighet til å vurdere om behandlingen av personopplysninger er konsesjonspliktig, og 

denne vurderingen er blant annet basert på art, mengde og formålet med behandlingen.  

Helseopplysninger er sensitive personopplysninger.104 Behandling av personopplysninger i et 

helseforetak innebærer i de fleste tilfeller behandling av helseopplysninger. 

Helseopplysninger er sensitive personopplysninger etter personopplysningslovens § 2 nr. 8 

Dette innebærer at konsesjon fra Datatilsynet ofte er nødvendig for behandling av 

helseopplysninger i helseforetakene, og personvernombud i denne sektoren ofte vil være i 

kontakt med Datatilsynet om konsesjonssøknader. Dette gjelder særlig konsesjonssøknader 

etter helseregisterloven eller helseforskningsprosjekter. 

                                                           
103 Personopplysningsloven § 42-2 
104 Personopplysningsloven § 2 nr. 8 bokstav c 
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Figur 5. Antall konsesjonssøknader og konsesjoner gitt av Datatilsynet i perioden 2013-2015.  

Figuren viser antall konsesjonssøknader og innvilgede konsesjon de siste tre år. Merk at 

tallene gjelder alle gitte konsesjoner, uavhengig av lovverk. Figuren er hentet fra 

Datatilsynets årsmelding fra 2015.  

Selv om det ikke er en del av Datatilsynets veiledningshefte, legger Datatilsynet opp til en 

ordning hvor konsesjonssøknader mottas og kontrolleres av personvernombudene i 

helseforetakene før det sendes tilsynet. Dette fremgår av Datatilsynets veiledning for 

behandling av personopplysninger til ulike formål i helsesektoren. 105   

Datatilsynet legger dermed opp til en ordning hvor personvernombudet skal foreta en 

forhåndskontroll av konsesjonssøknader, for å undersøke om søknaden inneholder 

tilstrekkelig informasjon for å kunne bli vurdert av tilsynet. Dette innebærer at i arbeidet 

med konsesjonssøknad vil personvernombudet fungerer som en slags mellommann mellom 

Datatilsynet og den behandlingsansvarliges virksomhet.  

Det er en rekke fordeler ved å involvere personvernombudene i arbeidet med 

konsesjonssøknader. For Datatilsynet innebærer en ordning hvor personvernombudene 

foretar en forhåndskontroll og oversendelse av konsesjonssøknad mindre arbeid. 

                                                           
105 Se vedlegg 7 om Datatilsynets veiledning i bruk av personopplysninger i helsesektoren.  
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Personvernombudet vil kunne kommunisere med ansvarlig for behandlingen av 

personopplysninger hos behandlingsansvarlige, og sørge for at konsesjonssøknaden 

inneholder tilstrekkelig informasjon om behandlingen av personopplysninger. Datatilsynet vil 

med denne ordningen sannsynligvis ha mindre administrasjon knyttet til hver enkelt 

konsesjonssøknad, når personvernombudene sørger for at informasjonen i søknaden er 

tilstrekkelig. For Datatilsynet er det også gunstig å kommunisere med personvernombudet, 

fremfor flere representanter hos den behandlingsansvarliges virksomhet.  

Selv om det er praktiske fordeler ved å la personvernombudet gjennomgå også de 

meldingene som er meldepliktige er det også betenkeligheter ved en slik ordning. Paragraf 

7-12 i personopplysningsforskriften sier at «Datatilsynet kan samtykke i at det gjøres unntak 

fra meldeplikt etter personopplysningsloven § 31 første ledd, dersom den 

behandlingsansvarlige utpeker et uavhengig personvernombud som har i oppgave å sikre at 

den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift.» Dette gir unntak 

fra å melde meldepliktige behandlinger til Datatilsynet. Ordningen som er beskrevet ovenfor 

innebærer at Datatilsynet legger opp til en ordning hvor alle meldinger hos samme 

behandlingsansvarlige sendes til personvernombudet, også konsesjonspliktige behandlinger.  

Denne ordningen er utenfor den ordningen personopplysningsforskriften åpner opp for, da 

denne kun åpner opp for unntak for meldinger omfattet av personopplysningslovens § 31. 

Det kan dermed synes som at ordningen som praktiseres dag er utvidet i forhold til det 

rettslige utgangspunktet.  

En kan videre drøfte hvilke konsekvenser en ordning hvor både meldepliktig og 

konsesjonspliktig behandling av personopplysninger skal kontrolleres av 

personvernombudet ved virksomheten. Selv om det tilsynelatende kan virke effektivt for 

Datatilsynet at personvernombudet foretar en kontroll av konsesjonspliktige behandlinger 

av personopplysninger, fører dette også til at personvernombudet gis en form for myndighet 

i konsesjonspliktige databehandlinger som ikke er gunstig. Personopplysningsloven sier at 

Datatilsynet skal avgjøre om en behandling av sensitive personopplysninger kan 

gjennomføres106, og sier ingenting om personvernombudets forberedende rolle.   

 

                                                           
106 Personopplysningsloven §33, Konsesjonsplikt 
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3.3.2 Kontrollere at lover og forskrifter etterfølges 

En av Datatilsynets hovedoppgaver er å kontrollere etterlevelse av 

personvernlovgivningen.107 Dette gjennomføres blant annet ved gjennomføring av tilsyn. Et 

tilsyn kan defineres som en kontroll av om virksomheten etterlever regelverket innenfor et 

avgrenset område.108 Hensikten med tilsyn er ifølge Datatilsynet at det gir faktabasert 

grunnlag for kommunikasjon til ulike bransjer og relevante aktører.109 

Selve tilsynsaktiviteten er ikke definert i lovgivningen, men Datatilsynet definerer selv 

tilsynsvirksomheten som stedlig eller brevlig kontroll av etterfølgelse av lovgivningen.110  

Tilsyn innenfor helsesektoren gjennomføres primært som stedlig kontroll, ved at to eller 

flere ansatte besøker virksomheten som er gjenstand for kontroll. Tilsyn kan også 

gjennomføres ved skriftlig kontroll (brevkontroll), uten at Datatilsynet er i fysisk kontakt med 

virksomheten. Datatilsynet oppgir at brevkontroll benyttes i de tilfeller hvor kontrollen kan 

gjennomføres uten at det er behov for at Datatilsynet møter virksomheten.111 Datatilsynet 

har ikke ressurser til å føre tilsyn med alle virksomheter som behandler personopplysninger. 

Tilsynet oppgir derfor at de arbeider strategisk, ved å velge seg ut områder og virksomheter 

som behandler personopplysninger på en måte som skaper særlige utfordringer for 

personvernet.  

Som tilsynsmyndighet skal Datatilsynet påse at virksomheter som behandler 

personopplysninger etterlever personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. I 

tillegg til å kontrollere etterlevelse av personopplysningsloven og 

personopplysningsforskriften, skal Datatilsynet også føre tilsyn med etterlevelse av 

helseregisterloven og helseforskningsloven.112 Datatilsynet oppga i sin årsmelding fra 2015 

at helsesektoren skulle være et av de prioriterte områdene når det kommer til tilsyn og 

kontroll.113  

Tabellen nedenfor er hentet fra Datatilsynets årsmelding for 2015, og gir en oversikt over 

tilsynsvirksomheten i 2015.  

                                                           
107 Personopplysningsloven § 42-3 

108 Ibid  

109 Datatilsynets årsmelding 2015, om virkemidler, s. 7. 

110 Datatilsynets årsmelding 2014, om gjennomføring av tilsynsvirksomhet s. 12 

111 Ibid  

112 Helseforskningsloven §47 Datatilsynets myndighet, og Helseregisterloven § 26.  
113 Datatilsynets årsmelding 2015, om gjennomføring av tilsynsvirksomhet s. 10. 
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Tabell 2. Oversikt over antall tilsyn gjennomført av Datatilsynet i 2015.  

Som tabellen over viser gjennomfører Datatilsynet primært to ulike former for tilsyn. Tilsyn 

kan være stedlige og brevlige. Oversikten viser at helsesektoren har vært gjenstand for totalt 

5 tilsyn i 2015. Kun et tilsyn har vært stedlig, mens fire har vært brevlige.  

Et eksempel på tilsyn fra Datatilsynet i helsesektoren er tilsynet og vedtaket fattet mot St. 

Olavs Hospital. Saken stammer fra 2012, men det første tilsynet ble ført ved helseforetaket 

allerede i 2007. Kontrollen avdekket at et av helseforetakets registre inkluderte pasienter 

uten at det forelå konsesjon fra Datatilsynet, og uten innhenting av samtykke fra de 

registrerte pasientene. Etter kontrollen ble gjennomført ga Datatilsynet helseforetaket en 

konsesjon for behandlingen, under forutsetning at det skulle innhentes samtykke fra alle 

registrerte for å kunne behandle helseopplysninger fra hele registerets levetid. Da 

Datatilsynet i 2012 fant at helseforetaket ikke hadde oppfylt dette vilkåret, ble 

helseforetaket ilagt overtredelsesgebyr, og det ble fremsatt krav om at opplysningene skulle 

slettes.  

Eksempelet ovenfor illustrerer en av måtene Datatilsynet gjennomfører tilsyn ved 

helseforetak. I beskrivelse av saken på Datatilsynets hjemmesider skriver de at i 2007 

gjennomførte Datatilsynet en kontroll ved St. Olavs Hospital for å blant annet å sjekke et 

nasjonalt kvalitetsregister.114  Dette innebærer at Datatilsynet hadde flere områder de 

ønsket å undersøke ved dette tilsynet, inkludert etterlevelse av 

personopplysningslovgivningen i registeret omtalt ovenfor. I andre tilfeller kan Datatilsynet 

                                                           
114 Datatilsynet, Vedtak om pålegg- uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom leverandørs fjerntilgang. 

URL: https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/05_vedtak_saker/2012/oslo_universitetssykehushf.pdf 



Henrik Lindgren Jensen Masteroppgave Forvaltningsinformatikk 2016 

70 
 

også velge å avgrense sine tilsyn til å utelukkende gjelde enkelte former for behandling av 

personopplysninger, for eksempel kan tilsynet velge å føre tilsyn ved særskilte registre. 

En kan videre stille spørsmål ved hvilken betydning Datatilsynets tilsynsvirksomhet har for 

personvernombudet ved helseforetaket. Det finnes ingen fastsatte regler eller veiledning når 

det gjelder hvilken rolle personvernombudene skal ha ved tilsyn fra Datatilsynet. Dersom en 

tar utgangspunkt i at ombudet skal kunne fungere som den behandlingsansvarliges 

kontaktperson ved virksomheten ovenfor Datatilsynet, vil ombudet kunne ha en rolle i 

kommunikasjonen som går mellom Datatilsynet og den behandlingsansvarlige før, under og 

etter tilsynet. Personvernombudet kan derfor være et kontaktpunkt ved behov for mer 

informasjon fra den behandlingsansvarlige, og som fagperson innen personvern.  

Et eksempel på denne måten å benytte personvernombud som kontaktperson ved 

virksomheten er i tilsynssaken mot GE Healthcare. Saken gjaldt uautorisert uthenting av 

helseopplysninger gjennom leverandørs fjerntilgang, tilknyttet medisinsk teknisk utstyr. 

Flere helseforetak var involvert i saken, deriblant Oslo universitetssykehus. 

Personvernombudet ved helseforetaket håndterte kommunikasjonen mellom den 

behandlingsansvarlige og helseforetaket, noe som tydelig fremkommer av vedtaket 

Datatilsynet fattet i saken.115 Vedtaket er adressert til personvernombudet ved  

helseforetaket, og illustrerer dermed en mulig rolle for personvernombudet i håndteringen 

av tilsyn og kontroll fra Datatilsynet.  

3.3.4 Gi råd og veiledning i spørsmål om personvern og utarbeidelse av bransjevise atferdsnormer 

En stor del av Datatilsynets virksomhet gjelder veiledning og rådgivning om hvorledes 

lovgivningen skal forstås og best kan etterleves.116 Denne delen av arbeidet omtales ofte 

som "ombudsmannrollen".117 Datatilsynet utfører denne oppgaven på en rekke ulike måter, 

og mot flere ulike aktører. Nedenfor følger en kort redegjørelse for hvordan Datatilsynet 

utøver "ombudsmannsrollen" mot ulike aktører.  

Datatilsynet mottok til sammen 8727 henvendelser gjennom 2015. Til sammenlikning er 

dette noe mindre enn 2014, da tilsynet fikk 9033 henvendelser per telefon og e-post. 

                                                           
115 Ibid 

116 Personopplysningsloven § 42-6 

117 Datatilsynet, Senter for IKT i utdanningen, Utdanningsdirektoratet, Personvernskolen- om 

personopplysningsloven URL:http://www.personvernskolen.no/temaer/lover-og-

forskrifter/Personopplysningsloven/9/1/1/#loven 
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Datatilsynet har en egen tjeneste for mottak av henvendelser kalt veiledningstjenesten. 

Veiledningstjenesten består av 1-2 personer som betjener telefon og e-post hos Datatilsynet. 

En annen metode tilsynet benytter er veiledningsmøter. Datatilsynet oppgir at 

møtevirksomhet benyttes i de tilfellene hvor veiledning over telefon eller e-post ikke er 

tilstrekkelig for å kunne gi nok veiledning.  

Bransjevise atferdsnormer er regler om personvern innen en viss bransje, som bransjen selv 

har utformet og ønsker å etterleve. Bransjenormene kan sies å være en måte å tilpasse 

personvernlovgivningen innenfor spesifikke sektorer. I Norge finnes kun bransjenormer for 

idretten og helsevesenet. Slike bransjenormer er langt vanligere i andre land.118  

Hvis en tar utgangspunkt i de bransjenormene som eksisterer i dag er Norm for 

informasjonssikkerhet i omsorgs- og helsesektoren også kalt normsamarbeidet kanskje det 

fremste eksempelet på utvikling av felles sektorvise regler. Det finnes en rekke krav til 

informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Normen for informasjonssikkerhet 

omfatter alle disse kravene. I visse tilfeller stiller også normen strengere krav enn lovverket. 

119  

Normsamarbeidet ledes av Direktorat for e-helse, men lå tidligere til Helsedirektoratet. 

Datatilsynet bistår med bransjevise atferdsnormer, uten at det er nærmere spesifisert 

hvordan Datatilsynet skal utføre denne oppgaven. Dersom ser på arbeidet med norm for 

helsesektoren innehar Datatilsynet en rolle i utarbeidelse av dokumentasjon ved å delta i 

arbeidsgrupper og seminarer innen sektoren.120 Datatilsynet er også en del av sekretariatet 

for normsamarbeidet, som observatør for arbeidet. 121 

Datatilsynet skal ivareta en veilederrolle i arbeidet med bransjevise atferdsnormer, og er 

avhengig av at sektoren selv igangsetter arbeidet, og har trolig ikke dedikerte ressurser som 

kan være pådrivere i hver enkelt sektor. Dette er tilfellet for normsamarbeidet, som består 

av alt fra Helse- og omsorgsdepartementet, leverandører av ulike former for programvare, 

interesseorganisasjoner som eksempelvis legeforeningen, til personvernombud og ansatte 

                                                           
118 Ibid 

119 Datatilsynet, Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren 

120 Datatilsynet, Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren 

121 Direktorat for e-helse, Styringsgruppe for Normen, URL:  

https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/styringsgruppe-for-

norm-for-informasjonssikkerhet 
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med andre sikkerhetsrelaterte oppgaver i helseforetak.122 Datatilsynet har i tillegg til sitt 

bidrag i ulike arbeidsgrupper og som observatør i styringsgruppen også et ansvar for å 

vurdere arbeidet som utledes av normsamarbeidet. Dette ble gjort i 2006 for 

normsamarbeidet, og er tilsynelatende ikke fornyet siden. Det er etter min mening uklart 

hvor omfattende Datatilsynets rolle skal være i utarbeidelsen av bransjevise atferdsnormer. 

Så lenge det finnes få eksempler på slike normer kan Datatilsynet bruke en stor andel 

ressurser på normsamarbeidet, samtidig som det finnes lite sammenliknbar informasjon om 

bransjevise atferdsnormer. Det som likevel er sikkert er at måten normsamarbeidet er 

utformet på gir personvernombud og Datatilsynet en felles plattform for å diskutere 

spesifikke problemstillinger for helsesektoren.  

3.4 Avsluttende bemerkninger til kapittel 3 

Antall personvernombud har økt betraktelig siden 2001, og fortsetter å øke hvert år. I takt 

med økningen av antall ombud har også Datatilsynet videreutviklet sin administrasjon av 

ordningen. Utviklingen har gått fra felles kurs for alle ombud til et større fokus på veiledning 

av ombudene med innenfor hver enkelt sektor. Dette gjelder også helsesektoren, og det 

arrangeres egne veiledningsseminarer for ombud i denne sektoren. Datatilsynet har også et 

spesielt fokus på behandling av helseopplysninger i sitt veiledningsmateriale, og 

personvernombudets rolle ved behandling av helseopplysninger for ulike formål. 

Datatilsynet arrangerer seminarer og veiledningsmøter innenfor hver enkelt sektor, og dette 

legger til rette for å håndtere sektorspesfikke problemstillinger på en god måte. Det gir også 

en muligheter for erfaringsutveksling mellom ombud i samme sektor. Samtidig kan et større 

fokus på sektorvis veiledning ta bort muligheten til erfaringsutveksling på tvers av sektorer. 

Etter mitt syn er likevel gevinsten ved å ta for seg de spesielle problemstillingene hver enkelt 

sektor sitter med større enn gevinsten man får ved erfaringsutveksling på tvers av 

virksomheter. Dette gjelder kanskje spesielt for helsesektoren som sitter med utfordringer i 

form av stort volum av behandling av helseopplysninger, sammen med en rivende utvikling 

av teknologiske hjelpemidler som inngår i pasientbehandling og forskning. 

Datatilsynet benytter relativt få ressurser i det direkte arbeidet med 

personvernombudsordningen. Arbeidet med ombudsfunksjonen begrenser seg likevel ikke 

                                                           
122 Ibid 
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bare til det direkte arbeidet med tilrettelegging av ombudsfunksjonen, men foregår også i de 

ulike faggruppene i Datatilsynet. Når det gjelder helsesektoren er det en egen faggruppe i 

Datatilsynet som håndterer saker som gjelder helsesektoren, eksempelvis 

konsesjonssøknader og veiledningsmøter.  

Datatilsynet tillater at virksomheter har eksterne og interne personvernombud, eller en 

kombinasjon av begge ordninger. I Helse-Sørøst er det vanlig å benytte personvernombudet 

ved Oslo universitetssykehus som eksternt personvernombud, samtidig som helseforetakene 

har egne interne personvernombud. I disse tilfellene har personvernombudet ved Oslo 

universitetssykehus ansvaret for forskningsvirksomhet, og de interne ombudene har 

ansvaret for andre personvernrelaterte oppgaver i helseforetaket.  

Ved søknad om konsesjon ønsker Datatilsynet at personvernombudene i helsesektoren 

foretar en kvalitetssikring av søknadene før disse sendes. Det kan være flere grunner til 

dette, men den mest trolige årsaken er at det hever det kvaliteten på søknadene, og sørger 

for at disse er fullstendige i henhold til personopplysningsloven.  

Personvernombudets oppgave ved konsesjonssøknader og føring av tilsyn er ikke direkte 

beskrevet i Datatilsynets veiledningsmateriale, utover at personvernombudene skal være en 

generell kontaktperson for Datatilsynet, og gi Datatilsynet opplysninger eller foreta 

undersøkelser når Datatilsynet ber om det. Det kan derfor synes som om Datatilsynet legger 

opp til en ordning hvor personvernombudene har flere oppgaver enn det 

personopplysningsforskriften hjemler. Dette vil kunne føre til at personvernombudenes 

oppgaveportefølje er uoversiktlig, fordi de oppgavene personvernombudene er forventet å 

utføre er flere enn hva både lovgivningen, og Datatilsynets veiledningshefte legger opp til. På 

den andre siden kan en argumentere for at personvernombudet er den naturlige 

kontaktperson og koordinator i den behandlingsansvarliges virksomhet, og dermed også må 

påta seg denne typen oppgaver selv om de ikke er beskrevet i detalj i oppnevningsbrev eller 

veiledningshefte.  
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Kapittel 4. EUs personvernforordning- hvilke endringer innebærer det for ombudsordningen?  

4.1 Om forordningen  
I april 2016 ble den personvernforordningen vedtatt av EU. Arbeidet med forordningen 

startet allerede i 2012, og forordningens offisielle navn er Europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av individer ved behandling 

av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 

95/46/EF (generell personvernforordning). Navnet avslører dermed at forordningen avløser 

EUs personverndirektiv fra 1995.123  Forordningen vil tre i kraft 25. mai 2018, og er den 

største endringen I Europeisk personvernlovgivning de siste 20 årene. Forordningen er 

gjeldene for Norge, som del av EØS-avtalen. Dette innebærer at Norge går fra å ha en 

lovgivning som er utformet innenfor de rammene personverndirektivet etablerer, til å få en 

personvernforordning som er gjeldene i sin helhet.  

Forordningen består av 99 artikler og 173 fortalepunkter. Forordningen er mer detaljert enn 

det eldre direktivet, og kan sies å gå lengre i beskrivelsen av hva de enkelte reglene 

innebærer. Dette står som i kontrast til direktivet, hvor man som vist innledningsvis i kapittel 

2 har lagt opp til et bredere handlingsrom i utformingen av medlemslandenes nasjonale 

lovgivning. Forordningen bygger likevel på det eldre personverndirektivet, samtidig som det 

er videreutviklet nye regler. Blant de allerede kjente prinsippene som videreføres er 

selvbestemmelse, informasjon og innsyn, sletting, informasjonssikkerhet og internkontroll. 

Av de nyere prinsippene som nå introduseres er en utvidet rett til å bli glemt, 

dataoperabilitet, rett til å motsette seg automatiserte avgjørelser samt et vern mot bruk av 

personopplysninger til profilering. I tillegg introduserer forordningen en tekniske og 

forvaltningsmessige endringer som får konsekvenser for aktørene involvert i behandling av 

personopplysninger. Et eksempel på dette er krav om innebygget personvern i 

systemutvikling, noe som vil tvinge virksomheter til å sette personvern på dagsordenen, 

fremfor å se på dette som noe som kan løses som i en separat prosess.  

I det videre vil jeg gjennomgå hvilke artikler i forordningen som har direkte betydning for 

utforming av ombudsfunksjonen.  I forordningen er det tre artikler som omhandler 

forskjellige deler av personvernombudsordningen. I forordningstekstene heter 

                                                           
123 Direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger. 
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personvernombud privacy officer i den engelske forordningsteksten, og 

databeskyttelsesrådgiver i den danske forordningsteksten. Gjennomgangen av artiklene om 

personvernombud er både basert på den engelske og den danske teksten, da den norske 

teksten ikke foreligger per april 2017. Det har enkelte steder vært utfordrende å tolke 

forordningstekstens innehold, og der hvor dette har vært tilfellet har jeg forsøkt å legge en 

bred forståelse til grunn. I gjennomgangen av forordningen har jeg sett på fortalen og 

henvisninger i artiklene slik at jeg har fått en enhetlig forståelse av innholdet i 

bestemmelsene. Jeg har videre sett til artikkel 29 gruppens arbeid, der hvor jeg har vært i tvil 

om hvordan bestemmelsens innhold skal forstås. Artikkel 29-gruppen har utarbeidet en 

(engelskspråklig) veileder124 som omhandler personvernombudsordningen, og denne er 

brukt for å få et mulig svar på hvordan forordningenes bestemmelser om personvern skal 

tolkes. 

4.1.1 Forordningens bestemmelser om ombudsfunksjonen  

Forordningen inneholder som nevnt tre artikler som direkte tar omhandler 

personvernombudsordningen, artikkel 37, 38 og 39.125 De tre artiklene i seksjon fire av 

forordningen tar for seg henholdsvis utnevnelse av personvernombud126, 

personvernombudets stilling127 og personvernombudets arbeidsoppgaver128. I det videre vil 

jeg gjennomgå hvilke endringer de tre artiklene etablerer for personvernombudsordningen, 

og undersøke hvordan de nye bestemmelsene skiller seg fra dagens forskriftsregulering. 

Denne gjennomgangen vil også å belyse hvordan forordningen endrer etablert praksis av 

ombudsordningen. 

4.1.1.1 Utnevnelse av personvernombud  

Forordningens bestemmelse om oppnevnelse av personvernombud forutsetter at enkelte 

typer virksomheter hvor det behandles personopplysninger skal ha personvernombud. Dette 

følger av forordningens artikkel 37, Designation of the data protection officer.   For disse 

virksomhetene vil ikke ordningen lengre være frivillig slik som i dag, men det vil bli 

obligatorisk med et personvernombud for virksomheten. Tabellen nedenfor gir en oversikt 

                                                           
124 Article 29 Data protection working party, Guidelines on Data Protection Officers (veileder) 

125 Eus personvernforordning artikkel 37 Designation of the data protection officer, 38 Position of the data 

protection officer og 37 Position of the data protection officer. 

126 Eus personvernforordning artikkel 37, Designation of the data protection officer   

127 Eus personvernforordning artikkel 38, Position of the data protection officer 
128 Eus personvernforordning artikkel 39, Tasks of the data protection officer 
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over hvilke typer virksomheter som er pålagt å ha personvernombud gjennom den nye 

forordningen. Tabellen inneholder også hvilke vilkår eller unntak som knyttes til grupper av 

virksomheter eller behandlingen av personopplysninger. 

Type 

virksomhet/behandling av 

personopplysninger 

Unntak/Merknad  

Behandlingen foretas av  en 

offentlig myndighet eller et 

offentlig organ. 

Med unntak av domstolene, når disse handler i egenskap 

av domstol. 

Den behandlingsansvarlige 

eller databehandlerens 

kjerneaktiviteter består av 

behandlingsaktiviteter, som 

i sin karakter, omfang 

og/eller formål krever 

regelmessig og systematisk 

overvåkning av registrerte i 

stort omfang, eller 

Ingen unntak 

Den behandlingsansvarlige 

eller databehandlerens 

kjerneaktiviteter består av 

behandling i stort omfang 

av særlige kategorier av 

opplysninger, jf. artikkel 9, 

og personopplysninger 

vedrørende straffedømte 

og lovovertredelser, jf. 

artikkel 10. 

Artikkel 9 oppgir at følgende er spesielle grupper av 

personopplysninger: personopplysninger om rase eller 

etnisk opprinnelse, politisk, religiøs eller filosofisk 

overbevisning eller fagforeningstilhørighet samt 

behandling av genetiske data, biometriske data med det 

formål  å entydig identifisere en fysisk person, 

helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk 

persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering er 

forbudt 
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Tabell 3. Virksomheter som skal inkluderes i personvernombudsordningen etter den nye 

forordningen trer i kraft. 

 Tabellen gir en oversikt over hvilke typer virksomheter med ulike former for behandling av 

personopplysninger, som i henhold til den nye forordningen er pålagt å ha 

personvernombud.  

Når enkelte virksomheter i fremtiden blir pålagt å være en del av 

personvernombudsordningen representerer dette en stor endring i forhold til dagens 

frivillige ordning. Antall personvernombud vil mest sannsynlig øke betraktelig, uansett 

sektor. Blant helseforetakene vil denne overgangen trolig være mindre enn for andre deler 

av helsesektoren, og øvrige sektorer. Bakgrunnen for dette er at de fleste helseforetak 

allerede i dag er tilknyttet et personvernombud, enten internt i virksomheten, eller som 

ekstern part. Helseforetak i spesialisthelsetjenesten vil i de fleste tilfeller være dekket av alle 

tre punkter i tabellen ovenfor. Altså er de 1) offentlige virksomheter, hvor 2) den 

behandlingsansvarlige eller databehandlerens kjerneaktiviteter består av 

behandlingsaktiviteter, som i sin karakter, omfang og/eller formål krever regelmessig og 

systematisk overvåkning av registrerte i stort omfang og 3) behandler opplysninger som 

krever et spesielt vern etter forordningens kategorisering. Dette innebærer i praksis at 

helseforetak som ikke er tilknyttet ordningen i dag ikke lengre vil ha noe valg når 

forordningen trer i kraft. Disse foretakene vil måtte knytte seg til ordningen.    

 

Dagens ordning åpner opp for at et enkelt personvernombud kan være tilknyttet flere ulike 

behandlingsansvarlige. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste er det fremste eksemplet 

på et slikt personvernombud, som personvernombud for store deler av universitets- og 

høyskolesektoren og mange helseforetak over hele landet. I helsesektoren tjener ombudet 

ved Oslo universitetssykehus som ombud for store deler av helseforetakene innenfor helse-

sørøst og private helseforetak på Østlandet. Det er imidlertid usikkert om forordningen 

åpner opp for at et personvernombud kan være tilknyttet flere behandlingsansvarlige innen 

helsesektoren. Forordningen sier at et konsern kan være tilknyttet et felles 

personvernombud, under forutsetning av at ombudet er lett tilgjengelig for gruppen av 

etableringer. Den engelske teksten bruker begrepet a group of undertakings (kan oversettes 

til en gruppe av bedrifter), og dette begrepet synes å gi kunne tolkes bredere når det 
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oversettes til norsk. Videre kan en offentlig myndighet eller et offentlig organ utpeke et 

felles personvernombud. Oppnevnelse av et felles personvernombud må i denne 

sammenheng vurderes opp mot den offentlig myndighet/ det offentlig organs struktur og 

størrelse. Det er usikkert hvilke deler av artikkel 37 som vil gjelde for helseforetakene, og om 

det åpnes opp for at flere helseforetak kan være tilknyttet samme personvernombud.  

Basert på den engelske forordningsteksten kan det synes som at denne delen av 

personvernombudsordningen tillater en videreføring av dagens praksis, fordi det åpnes opp 

for at en gruppe bedrifter kan ha samme ombud, jf. min oversettelse av den engelske 

forordningsteksten. For at dette skal kunne gjennomføres må ombudet være lett tilgjengelig 

for hver etablering. I Artikkel 29 gruppens veileder er det foretatt en fortolkning av kravet 

easily accessible from each establishment129,  I denne fortolkningen er det vektlagt at 

personvernombudet skal kunne ivareta sin rolle som kontaktpunkt for både registrerte, 

Datatilsynet og innad i organisasjonen for alle inkluderte etableringer for at en ordning med 

felles ombud skal i henhold til forordningen.  

Når det kommer til personvernombudets kompetanse kommer det frem i forordningen at 

personvernombud bør ha ekspertkompetanse på personvernlovgivning, og være skikket til å 

utføre de oppgavene som fremkommer av artikkel 39.130 En kan diskutere om dette 

representerer en endring fra dagens kompetansekrav for personvernombud. Tidligere i 

oppgaven har vi sett at ombudsfunksjonen slik den er utformet i dag ikke er omfattet av 

kompetansekrav, men at Datatilsynet gjør en vurdering om ombudets egnethet i hvert 

enkelt tilfelle. De kompetansekrav som eventuelt kan sies å eksistere er uklare, og inngår i 

vurderingen Datatilsynet foretar når de vurderer søknad om opprettelse av 

personvernombud fra den behandlingsansvarlige. Hvis en ser på ordlyden i forordningen 

stiller denne krav om ekspertkunnskap om personvernlovgivningen. Hva det innebærer å ha 

ekspertkunnskap innenfor området etterlater likevel et stort tolkningsrom. Artikkel 29 

gruppens veiledningshefte påpeker at ekspertkunnskapene personvernombudet skal inneha 

må sees i sammenheng med blant annet hvilke typer av personopplysninger om behandles, 

og omfanget av behandlingen. Det er videre ikke avklart hvem som skal avgjøre hva som 

                                                           
129 Personvernforordningens artikkel 37 (2). 
130 Personvernforordningens artikkel 37 (5). 
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regnes som tilstrekkelig ekspertkunnskap, herunder om de nasjonale tilsynsmyndighetene er 

kompetente til å avgjøre dette spørsmålet. 

Det er usikkert om kravet til ekspertkunnskaper vil endre utforming av ordningen. En kan 

neppe hevde at dagens ordning med krav til avleggelse av grunnkurs for ombud svarer til 

forordningens krav om ekspertkompetanse.131 En mulig løsning på dette er at Datatilsynet 

tilbyr et opplæringsopplegg, noe Artikkel 29 gruppen også understøtter. En annen løsning er 

at private virksomheter gis mulighet til å tilby opplæring i personvernlovgivning. Dette vil i 

tilfelle bidra til å gjøre opplæring av ombud til en kommersiell tjeneste.   

I forlengelsen av forordningens krav om ekspertkunnskap innen personvernlovgivningen, er 

det naturlig å drøfte om ombudene også burde ha ekspertkunnskap om de delene av 

lovgivningen innen egen bransje som regulerer behandling av personopplysninger. For 

personvernombud i helsesektoren er det utvilsomt en forutsetning med god kjennskap til de 

delene av helselovgivningen som regulerer behandling av helseopplysninger. Artikkel 39 (1) 

sier at ombudene skal underrette og gi råd til den dataansvarlige eller databehandleren og 

de ansatte, som behandler personopplysninger, om deres forpliktelser i henhold til denne 

forordning og annen EU-rett eller nasjonal rett i medlemsstatene om databeskyttelse. Det 

kan innebære at det personvernombud i helsesektoren også skal gi råd om forpliktelser 

etablert i den delen av helselovgivningen som regulerer behandling av helseopplysninger.   

4.1.1.2 Personvernombudets stilling 

Forordningen pålegger den behandlingsansvarlige å tilrettelegge for at personvernombudet 

blir involvert i de sakene som omhandler behandling av personopplysninger. Dette følger av 

forordningens artikkel 38, Position of the data protection officer. Videre er den 

behandlingsansvarlige pålagt å tilrettelegge for at personvernombudet får utført sin 

funksjon. Dette innebærer i tillegg et ansvar for at personvernombudet får tilgang til 

informasjon om behandling av personopplysninger hos den behandlingsansvarlige.  

Forordningen sier at personvernombudet ikke kan avskjediges eller straffes som følge av 

utførelse av sine oppgaver. 132Personvernombudet kan heller instrueres i utførelse av disse 

oppgavene. Det er også verdt å merke seg at personvernombudet skal være underlagt 

                                                           
131 Article 29 Data protection working party, Guidelines on Data Protection Officers (veileder) s.11 
132 Personvernforordningens artikkel 38 (3). 
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taushetsplikt i henhold til europeisk eller nasjonal lovgivning, og at personvernombudet står 

fritt til å utføre andre oppgaver enn de forordningen legger opp til, forutsatt at disse ikke 

strider imot utførelse av oppgavene som er beskrevet i artikkel 39.  

Forordningen tydeliggjør den behandlingsansvarliges og databehandlerens ansvar for å 

tilrettelegge for at personvernombudet skal kunne utføre sine oppgaver. Dette innebærer 

blant annet et ansvar for å sørge for at personvernombudet involveres i saker som 

omhandler beskyttelse av personopplysninger133 , og støtter personvernombudet i sin 

oppgaveutførelse.134 Dette innebærer videre at den behandlingsansvarlige eller 

databehandleren må sørge for at personvernombudet har tilstrekkelig med ressurser for å 

løse oppgavene forordningen etablerer  for ombudene.  

Presisering av behandlingsansvarlige eller databehandlers ansvar for å tilrettelegge for ulike 

forhold ved personvernombudsordningen er per i dag ikke en del av norsk lovgivning. Dette 

ansvaret er etter min mening konkretisert i varierende grad i forordningen. På den ene siden 

skal den behandlingsansvarlige og databehandleren sørge for å involvere 

personvernombudet i saker som omhandler beskyttelse av personopplysninger. Dette 

ansvaret synes rimelig klart. På den andre siden skal personvernombudet motta støtte i sin 

oppgaveutførelse. Dette ansvaret oppleves som mindre klart, og det er etter min mening 

høyst usikkert hvilke grep den behandlingsansvarlige og databehandleren må foreta seg for å 

sikre etterlevelse av forordningen på dette området. Forordningen kunne med fordel gått 

lengre i beskrive hvordan dette ansvaret skal ivaretas i praksis. 

Personvernombudets uavhengighet er omtalt i forordningen135, og går lengre i sin 

beskrivelse av uavhengighetsprinsippet enn hva den norske lovgivningen gjør i dag. 

Forordningen setter krav til at ombudet skal være løsrevet fra den behandlingsansvarlige, 

blant annet ved at avgjørelser fattet personvernombudet ikke skal kunne påvirke 

arbeidsforholdet ved straff eller oppsigelse. Personvernombudet skal videre rapportere til 

det den øverste ledelsen hos den behandlingsansvarlige. Disse prinsippene er gjenkjennbare 

fra dagens utforming av ordningen. Personopplysningsforskriften sier allerede i dag at 

                                                           
133 Personvernforordningens artikkel 38 (1). 

134 Personvernforordningens artikkel 38 (2). 
135 Personvernforordningens artikkel 38 (3). 
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personvernombudet skal være uavhengig, men det er i dag usikkert hva denne 

uavhengigheten innebærer. Dette drøfter jeg avslutningsvis i kapittelet.  

4.1.1.3 Personvernombudets arbeidsoppgaver  

Artikkel 39 i forordningen tar for seg personvernombudets oppgaver- tasks of the data 

protection officer. Formuleringen The data protection officer shall have at least the following 

tasks illustrerer at forordningen beskriver minimumskrav til personvernombudets oppgaver. 

Forordningen legger opp til fem minimumsoppgaver for ombudene.  

Den første oppgaven ombudene skal ivareta er å informere og gi råd til den 

behandlingsansvarlige og dennes ansatte om pliktene som følger av forordningen. Det 

påpekes også at ombudet skal ha den samme oppgaven for nasjonal personvernlovgivning. 

Personvernombudet skal også kontrollere etterlevelse av forordningen hos den 

behandlingsansvarlige og databehandlere. I tillegg skal personvernombudet kontrollere 

etterlevelse av nasjonal lovgivning og etterlevelse av lokale policyer den 

behandlingsansvarlige selv har utviklet for å sørge for sikker behandling av 

personopplysninger. Personvernombudet har også ansvaret for å tydeliggjøre ansvarsforhold 

hos den behandlingsansvarlige, bevisstgjøring, opplæring av personell involvert i behandling 

av personopplysninger og revisjon.   

Personvernombudet skal bistå den behandlingsansvarlige i prosessen med utarbeidelse av 

konsekvensanalyser 136 for behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal også 

overvåke konsekvensanalysens virkning etter artikkel 35. Denne beskriver gjennomføring av 

konsekvensanalyse ved behandling av personopplysninger som representerer en særlig 

belastning for registrerte personer. Personvernombudet skal også samarbeide med de 

nasjonale tilsynsmyndighetene, og fungere som kontaktpunkt for myndighetene hos den 

behandlingsansvarlige.  

Flere av oppgavene som er skissert opp av forordningen er gjenkjennelige i måten Norge har 

utformet personvernombudsordningen. Det er likevel ikke slik at oppgavene som er 

beskrevet i den nye forordningen finnes i personopplysningsforskriften. Det kan dermed sies 

at forordningen konkretiserer en del av oppgavene som Datatilsynet allerede har tillagt 

                                                           
136 Oversettelse i henhold til den danske forordningsteksten , omtalt som data protection impact assessment i den 

engelskspråklige forordningsteksten. 
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ordningen. Dette gjelder både rådgivning til den behandlingsansvarlige og den 

behandlingsansvarliges ansatte og kontroll av etterlevelse av forordningen og nasjonal 

lovgivning. Dette kan sammenliknes med arbeidet med internkontroll, som allerede i dag er 

en del av den ombudsfunksjonen. Når det gjelder arbeidet med tydeliggjøring av 

ansvarsforhold hos den behandlingsansvarlige er ikke dette noe som fremgår av 

Datatilsynets veiledningshefte. Likevel kan det sees på som del av arbeidet med å veilede 

ansatte hos den behandlingsansvarliges virksomhet, og veiledning av registrerte. Arbeidet 

med å være kontaktpunkt for Datatilsynet er heller ikke nytt i forhold til ordningen slik vi 

kjenner den, men er på samme måte en konkretisering av en oppgave som er en del av 

porteføljen Datatilsynet legger opp til i dag. 

En av oppgavene som er nytt i forhold til ordningen vi kjenner i dag er at arbeidet 

personvernombudets rolle i arbeidet med konsekvensanalyse hos den behandlingsansvarlige 

blir en del av lovgivningen. Det er ingen ting som har hindret den behandlingsansvarlige å 

benytte personvernombudet som en ressurs i dette arbeidet tidligere, men nå er det fastsatt 

at personvernombudet skal bistå i dette arbeidet.  

4.2 Hva vil særskilt påvirke personvernombud i helsesektoren? 
For personvernombud i helseforetakene vil særlig arbeidet med innebygget personvern 

kunne få betydning. Med et stort antall systemer som behandler helseopplysninger, og stor 

utvikling i helseteknologi vil det være mange tilfeller hvor personvernkompetanse blir 

etterspurt i systemutviklingssammenheng. Det er ikke dermed sagt at det til enhver tid er 

opptil personvernombudet å foreta de nødvendige personvernmessige vurderingene. Dette 

vil kunne fordeles på flere roller i helsesektoren, men det er åpenbart at 

personvernombudene vil spille en sentral rolle i disse vurderingene.   

Som tidligere nevnt vil ikke ordningen med konsesjon fra Datatilsynet lengre være gjeldene, 

og dermed mister personvernombudene et samarbeidsområde. Konsekvensanalyse ved 

behandling av personopplysninger137 kan sies å være den ordningen som avløser dagens 

konsesjonsordning. Behandling av sensitive opplysninger skal være gjenstand for 

konsekvensanalyse.138 Det betyr det vil bli en forskyvning av ansvarsforhold i retning av 

virksomhetene, og en del av vurderingene som i dag foretas av Datatilsynet vil i fremtiden bli 

                                                           
137 Personvernforordningens artikkel 35. 
138 Personvernforordningens artikkel 35 (2). 
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foretatt av den enkelte virksomheten, og personvernombudet ved denne virksomheten. I og 

med at det ikke er sikkert hva som blir utfallet av forordningen, og dermed heller ikke hva 

som ligger i begrepet risikoanalyse, er det vanskelig å si hvordan personvernombudene vil 

jobbe med risikoanalyser. Det er ikke sikkert arbeidet med risikoanalyser vil avvike særlig fra 

det arbeidet som dagens lovgivning forutsetter, med tanke på kontroll med 

behandlingsgrunnlag og internkontroll for de behandling av personopplysninger som 

gjennomføres ved virksomheten. Dersom dette arbeidet er mer arbeidskrevende, og krever 

en mer dyptgående analyse enn hva som gjennomføres av det enkelte personvernombud i 

dag, vil det igjen bli en diskusjon om personvernombudenes arbeidsoppgaver går utover det 

som kan fylles av en enkeltperson. 

4.2.1 Spesielt om forholdet til de registrerte 

Den nye forordningen legger opp til et større fokus på de registrertes rettigheter. Blant 

rettighetene som fremheves i forordningen er retten til å bli glemt, retten til å bli varslet om 

sikkerhetsbrudd, og retten til å få overført opplysninger mellom virksomheter. Det fremgår 

også at det skal spesifiseres klarere vilkår for behandling av personopplysninger fra barn. 

Barn har en lavere forståelse for hva behandling av personopplysninger innebærer, og er 

derfor avhengig av at den behandlingsansvarlige utøver varsomhet for denne typen 

behandling av personopplysninger. Forordningen sier videre at der hvor det skal behandles 

personopplysninger fra barn skal kommunikasjon om behandling av personopplysninger 

formidles på et språk som er forståelig, slik at barnet kan forstå omfanget av behandlingen 

av personopplysninger. Disse kravene vil kunne få betydning i et helseforetak. Et særlig 

aktuelt tilfelle der hvor det innhentes opplysninger fra mindreårige, for forskningsvirksomhet 

som hvor barn deltar. Personvernombudet vil i disse tilfellene måtte vurdere om 

virksomheten har ivaretatt de strenge retningslinjene som gjelder for behandling av 

personopplysninger fra barn.  

Når det gjelder retten til å få overført opplysninger mellom virksomheter kan dette få 

konsekvenser for helseforetakene, fordi pasienter kan kreve at journalførte opplysninger 

utveksles mellom helseforetak. Dette forutsetter at virksomhetene som er involvert i 

informasjonsutvekslingen har implementert sikkerhetsmekanismer som er nødvendig for 

behandling av personopplysninger.  
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4.2.2 Spesielt om forholdet til den behandlingsansvarlig 

Forordning gjelder behandling av personopplysninger som utføres av en 

behandlingsansvarlig eller databehandler etablert i EU.139Virksomheter utenfor EU må også 

sørge for etterlevelse av forordningen, dersom de tilbyr varer eller tjenester til borgere i et 

EU- eller EØS-land.140   

Som nevnt tidligere vil virksomhetene få et større ansvar med å gjennomføre 

forhåndskontroll og risikoanalyse av enkelte behandlinger av sensitive personopplysninger. 

Nye forpliktelser vil også kunne medføre økte utgifter for offentlige og private virksomheter 

som behandler personopplysninger, mens andre endringer vil medføre besparelser. Det er 

ikke mulig på det nåværende tidspunkt å tallfeste disse konsekvensene.  

Overtredelsesgebyret som ilegges virksomheter som ikke etterfølger loven vil øke betydelig 

fra dagens satser. I dag kan virksomheter ilegges overtredelsesgebyr på maksimalt 900.000 

kroner. I henhold til forordningen vil dette kunne økes til 20.000.000 Euro. Størrelsen på 

overtredelsesgebyr er avhengig av hvilken del av lovgivningen virksomheten har forbrutt seg 

mot. Overtredelsene kan kategoriseres på følgende måte; mangel på mekanismer for å sikre 

at de registrerte kan ivareta sine interesser, virksomheten gir ikke registrerte tilgang til egne 

opplysninger, eller virksomheten ivaretar ikke den registrertes rett å bli glemt.  

4.2.3 Spesielt om forholdet til Datatilsynet 

Overtredelsesgebyret som kan ilegges virksomheter som har brutt med bestemmelsene vil 

som nevnt øke betraktelig. Dette vil gi Datatilsynet større sanksjonsmuligheter mot 

virksomheter som bryter med bestemmelsene. Det er også naturlig å anta at dette vil gi 

Datatilsynet større tyngde i arbeidet med å informere virksomheter om hvilke retningslinjer 

som gjelder for at virksomheten skal gjennomføre behandling av personopplysninger i tråd 

med de nye bestemmelsene, og at virksomheter vil legge flere ressurser i arbeidet med å 

etterfølge kravene.  

Etablering av et felles europeisk datatilsyn (European Data Protection Board) innebærer at 

det skal opprettes et felles forum, hvor personvernmyndighetene fra alle medlemslandene 

deltar. Bakgrunnen for opprettelse av et felles styringsorgan er for å sørge for en felles 

forståelse og lik etterlevelse av de nye bestemmelsene.  Styret vil kunne fatte bindene 

                                                           
139 Personvernforordningens artikkel 3 (1). 
140 Personvernforordningens artikkel 3 (2). 
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vedtak i enkeltsaker, og vil ha et særlig fokus på behandling av personopplysninger som 

involverer tredjeland, altså ikke-medlemsland. 

 

4.3 Avsluttende bemerkninger til kapittel 4   
Den nye personvernforordningen vil skape endringer for alle aktører som er involvert i 

behandling av helseopplysninger. Forordningen konkretiserer rettigheter for de registrerte, 

stiller endrede krav til den behandlingsansvarlige, og forandrer Datatilsynets posisjon. 

Forordningen vil skape store endringer med hensyn til ombudsordningens utbredelse. Når 

personvernombud blir obligatorisk for offentlige myndigheter eller virksomheter som 

behandler personopplysninger, virksomheter hvor kjerneaktiviteten innebærer jevnlig og 

systematisk behandling av personopplysninger i stort omfang og virksomheter som 

behandler spesielle typer personopplysninger (sensitive personopplysninger) vil antall 

ombud trolig øke betraktelig. Dette vil kunne føre til at Datatilsynet må justere sin 

ressursbruk knyttet til ordningen. Tidligere i oppgaven så vi at Datatilsynet kun bruker litt 

over et årsverk på arbeidet med personvernombudsordningen.  

For personvernombudene vil en rekke forhold konkretiseres i den nye forordningen, uten at 

dette i praksis representerer store endringer fra dagens praksis. Et eksempel på dette er 

personvernombudets uavhengighet. Der hvor personopplysningsforskriftens § 7-12 i dag kun 

sier at personvernombudet skal være uavhengig, går forordningen lengre i å beskrive hva 

denne uavhengigheten innebærer. Forordningen kommer går også mer konkret inn på 

forholdet til den behandlingsansvarlige, og sier at personvernombudet skal rapportere 

direkte til virksomhetens øverste ledelse. Noen lignende bestemmelse finnes ikke i dag, selv 

om Datatilsynets veiledning ser at personvernombud skal rapportere om ulike forhold til den 

behandlingsansvarlige.  

Forordningen åpner opp for å organisere ombudsordningen på ulike måter. Dette gjelder 

både internt ombud, eksternt ombud eller en kombinasjon av begge. Forordningen åpner 

også opp for at et ombud kan være tilknyttet flere behandlingsansvarlige, og på den måten 

tilbys som en tjeneste. Dette tillates også i dag, og mange helseforetak benytter Norsk 

senter for forskningsdata som personvernombud for forskning. 

Enkelte av endringene som vil følge av forordningen vil forandre ordningen slik vi kjenner 
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den i dag. Et eksempel på slik endring er kontroll av etterlevelse av forordningen141, som 

selvsagt ikke er en del av dagens oppgaveportefølje. Det innebærer at personvernombudet 

skal kontrollere etterlevelse av flere lovverk enn i dag, fordi personvernombud i dag kun skal 

kontrollere etterlevelse av personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og 

helseregisterloven.  

I tillegg til de endringene som direkte påvirker personvernombudets arbeidsoppgaver er det 

flere endringer som påvirker den mer generelle utformingen av ordningen. Det klareste 

eksempelet på dette er at personvernombudet i henhold til forordningen skal rapportere til 

virksomhetens øverste ledelse. Forordningen legger dermed sterke føringer for organisering 

av ombudene i virksomheten.  

For personvernombudsordningen i helsesektoren vil den største endringen helt klart være et 

økte omfanget av ordningen. Alle virksomheter som behandler helseopplysninger skal i 

utgangspunktet være tilknyttet et personvernombud. I del tre av denne oppgaven så vi at de 

fleste helseforetak er tilknyttet et personvernombud i dag, og de fleste har både internt og 

eksternt personvernombud, hvor det eksterne ombudet har ansvaret for behandling av 

helseopplysninger for forskningsformål. Det er derfor min vurdering at denne endringen i 

større grad vil påvirke de mindre helseforetak og andre virksomheter i helsesektoren som i 

dag ikke er omfattet av ordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Eus personvernforordning artikkel 39 (1). 
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Kapittel 5. Oppsummering     
 

Denne oppgaven har tatt for seg ulike aspekter ved personvernombudsordningen, med et 

spesielt fokus på personvernombud i helsesektoren. Innledningsvis i oppgaven tok jeg for 

meg den rettslige reguleringen av personvernombudsordningen. Her så jeg at lovgivningen i 

liten grad sier noe om hvilke oppgaver som skal tillegges personvernombudene, uansett 

sektor. I henhold til lovgivningen skal Datatilsynet samtykke til opprettelse av 

personvernombud i den behandlingsansvarliges virksomhet. Den behandlingsansvarlige er 

da unntatt fra meldeplikten i personopplysningslovens §31. Personvernombudet skal være 

uavhengig, og føre en oversikt over opplysningene slik det fremgår av 

personopplysningslovens §32.  

Det magre rettskildebildet fører til at Datatilsynets utforming av ombudsordningen er bygget 

på et usikkert grunnlag. Det er nemlig slik at Datatilsynets utforming av ordningen går utover 

den som er beskrevet i loven. For eksempel mener Datatilsynet at personvernombud skal 

kontrollere om meldingene som mottas etterlever både personopplysningsloven og 

helseregisterloven. I personopplysningsforskriften står det ombudets oppgave er å sikre at 

den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift. I tillegg til å 

kontrollere meldinger opp mot helseregisterloven med tilførende forskrifter.  

Videre i del to så jeg på den praktiske utformingen av ombudsordningen. Her fant jeg at 

Datatilsynet sjelden etterprøver opplysningene som blir meldt inn av den 

behandlingsansvarlige ved opprettelse av personvernombud, og i den grad dette gjøres er 

det for å kontrollere om personvernombudet er tilstrekkelig uavhengig fra ledelsen i den 

behandlingsansvarliges virksomhet.  

En av personvernombudets hovedoppgaver er å motta meldinger om behandling av 

personopplysninger. Denne oppgaven innebærer også en kontroll av at opplysningene som 

er meldt inn er korrekte, herunder om behandlingen av personopplysninger samsvarer med 

det rettslige grunnlaget som er beskrevet i meldingen. For personvernombud i helsesektoren 

må behandlingen av personopplysningen vurderes opp mot både personopplysningsloven og 

de ulike delene av helselovgivningen som gir grunnlag for behandling av helseopplysninger.  
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Personvernombudet kan være organisert på flere forskjellige måter, og det kan være flere 

personvernombud tilknyttet samme behandlingsansvarlig. I helsesektoren benyttes flere 

ulike modeller. Den største andelen av helseforetakene har interne personvernombud, mens 

enkelte benytter NSD eller personvernombudet ved OUS som eksternt ombud. Det eksterne 

ombud kan i disse tilfellene ha ansvaret for behandling av helseopplysninger for 

forskningsformål.  

Datatilsynet bruker få ressurser på arbeidet med administrasjon av ombudsordningen. 

Arbeidet med administrasjon av personvernombudsordningen er tillagt Datatilsynet. 

Datatilsynet utfører en rekke oppgaver som involverer kontakt med den 

behandlingsansvarlige og personvernombudet i virksomheten. Disse oppgavene er ikke 

nødvendigvis beskrevet i Datatilsynets veiledningsmateriale, men er vokst frem som praksis i 

Datatilsynets oppgaveløsing. Dette gjelder for eksempel gjennomføring av tilsyn, i arbeidet 

med konsesjonssøknader eller ved å informere virksomheter om farer for personvernet. 

Dette er en av måtene Datatilsynet bruker personvernombudet som kontaktperson i 

virksomheten.  

Den nye personvernforordningen er planlagt å tre i kraft 25. mai 2018. Ikrafttredelsen vil 

trolig føre til store endringer for aktørene som er involvert i ivaretakelse av personvern i 

Norge. Den største endringen vil trolig bli omfanget av personvernombudsordningen. Dette 

vil innebære et helt annet press på Datatilsynet enn hva som er tilfelle i dag, og kanskje vil 

det innebære at Datatilsynet vil måtte bruke flere ressurser på ordningen enn i dag. I dag 

bruker Datatilsynet mellom 1 og 1,5 årsverk på personvernombudsordningen, noe som trolig 

må økes når forordningen trer i kraft.  

Behandling av helseopplysninger fører til at virksomheter må søke om opprettelse av 

personvernombud. Dette innebærer at alle helseforetak som ikke har personvernombud i 

dag må inkluderes i ordningen. Dette vil kunne føre til at samarbeid mellom 

personvernombud i helsesektoren bedres, fordi flere aktører melder seg på i arbeidet. 

Eksempelvis vil normsammarbeidet kunne styrkes.  
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equals&filter_1=Hestnes,%20Kristin%20Kvanum  

 Masteroppgave: Utredning av personvernvernkonsekvenser i lovforarbeider. 2015, 

Eirik Aronsen 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/47811/Eirik-Aronsen---

Masteroppgave---Juli-2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 Metodevalg og metodebruk, Holme og Solvang, 1996 

 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_veiledere/internkontroll_veil.pdf
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_veiledere/internkontroll_veil.pdf
https://www.datatilsynet.no/Regelverk/Tilsynsrapporter/2012/Helseopplysinger-om-13-000-personer-brukt-uten-tillatelse/
https://www.datatilsynet.no/Regelverk/Tilsynsrapporter/2012/Helseopplysinger-om-13-000-personer-brukt-uten-tillatelse/
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_planer_rapporter/datatilsynets-strategi-2011-2016.pdf
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_planer_rapporter/datatilsynets-strategi-2011-2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/daad3dbe61c74f5c9240d16478b088ba/rapport_g-390.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/daad3dbe61c74f5c9240d16478b088ba/rapport_g-390.pdf
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19696/148955.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19696/148955.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.duo.uio.no/discover?filtertype_1=author&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Hestnes,%20Kristin%20Kvanum
https://www.duo.uio.no/discover?filtertype_1=author&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Hestnes,%20Kristin%20Kvanum
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/47811/Eirik-Aronsen---Masteroppgave---Juli-2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/47811/Eirik-Aronsen---Masteroppgave---Juli-2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Personvern i informasjonssamfunnet, Schartum og Bygrave, 2016 

 

Stortingsmeldinger:  

 Stortingsmelding nr. 11 (2012-2013) Personvern – utsikter og utfordringer. 

Ot.Prop:  

 Ot.prp. nr.92 (1998-1999) Om lov om behandling av personopplysninger 

(personopplysningsloven) 

NOUer:  

 NOU 1197:19 Et bedre personvern — - forslag til lov om behandling av 

personopplysninger 

 

Nettsider:  

 Datatilsynet, Vedtak om pålegg- uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom 

leverandørs fjerntilgang, 2012 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/05_vedtak_saker/2012/oslo_univer

sitetssykehushf.pdf 

 Datatilsynet, Datatilsynets internasjonale arbeid, 2016  

https://www.datatilsynet.no/Om-Datatilsynet/Internasjonalt-samarbeid/ 

 Datatilsynet, Virksomheter med personvernombud, 2016: 

https://www.datatilsynet.no/Personvernombud/Virksomheter-med-ombud/ 

 Datatilsynets FAQ om Personvernombud: 

https://www.datatilsynet.no/verktoy-skjema/sporsmal-svar 

 Den internasjonale personvernkonferansens hjemmeside, About the conference: 

https://www.privacyconference2016.org/en/international-conference 

 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/05_vedtak_saker/2012/oslo_universitetssykehushf.pdf
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/05_vedtak_saker/2012/oslo_universitetssykehushf.pdf
https://www.datatilsynet.no/Om-Datatilsynet/Internasjonalt-samarbeid/
https://www.datatilsynet.no/Personvernombud/Virksomheter-med-ombud/
https://www.datatilsynet.no/verktoy-skjema/sporsmal-svar
https://www.privacyconference2016.org/en/international-conference
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 Datatilsynet, Senter for IKT i utdanningen, Utdanningsdirektoratet, 

Personvernskolen- om personopplysningsloven URL: 

http://www.personvernskolen.no/temaer/lover-og-

forskrifter/Personopplysningsloven/9/1/1/#loven 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1- Oversikt over omtale av personvernombudsordningen i Datatilsynets 

årsmeldinger 2001-2015. 

2001 

Dette er første året Datatilsynet omtaler personvernombudsordningen, etter at 

personopplysningsloven ble vedtatt samme år.142 Datatilsynet skriver i årsmeldingen fra 

2001 at arbeidet med å etablere en personvernombudsordning så vidt har kommet i gang 

dette året. Videre påpekes det at det i relasjon til personvernombudsordningen skal utvikles 

adferds normer for virksomheter som er omfattet av den nye lovgivningen. 

 

2002 

I årsmeldingen fra 2002 oppgir Datatilsynet at de fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for 

personvernombudsordningen.143 Dette er også året hvor de første ombudene blir opprettet. 

Totalt 6 personvernombud blir opprettet gjennom året, med ansvaret for til sammen 41 

virksomheter. Bakgrunnen for dette er at Norsk Vitenskapelig Datatjeneste (NSD) blir 

personvernombud for en rekke høyskoler og universiteters forskningsaktivitet, i alt 36 

virksomheter. Virksomhetene som i tillegg til NSD etablerer personvernombudsordning er 

Statistisk Sentralbyrå, Vefsn og Vestvågøy kommuner, meglerhuset Aon Grieg AS og 

Universitetet i Oslo. 

 

2003 

Dette er året hvor Datatilsynet første gang oppgir at det bedrives utdanning av 

personvernombud i form av kursvirksomhet som omhandler relevant lovgivning for 

personvernombudene.144 NSD, som i årsmeldingen fra 2002 oppgis å representere om lag 40 

                                                           
142 Datatilsynets årsmelding 2001, URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-30-2001-2002-

/id134394/?ch=6 

143 Datatilsynets årsmelding 2002, URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-34-2002-2003-

/id135695/?ch=6 

144 Datatilsynets årsmelding 2003, URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-43-2003-20-

/id136088/?ch=6 
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virksomheter, representerer i 2003 nærmere 100 virksomheter. På dette tidspunktet 

inkluderer det de aller fleste sykehusene i Norge. Tilsynet påpeker at dette ikke gjelder for 

Ullevål Sykehus, som har opprettet eget personvernombud. 

 

2004 

Årsmeldingen fra 2004 begynner med en omtale av ordningen, samt fordelen ved å være 

unntatt fra fullstendig meldeplikt til Datatilsynet.145 Videre omtaler meldingen veksten i 

antall ombud, om trekker også dette året frem at veksten i antall ombud kan tilskrives at 

NSD har utvidet antall avtalepartnere. NSD har i 2004 115 avtalepartnere, og dermed viser 

tallene fra 2004 at totalt 8 personvernombud representerer 130 virksomheter.  

 

2005 

Omtalene av personvernombud er mindre omfattende i 2005, enn foregående år. I 

meldingen oppgis det at det nå totalt er etablert 19 ombud, hvor flere representerer mer 

enn en virksomhet.146 Meldingen kommer også inn på at ordningen med personvernombud 

burde være aktuell for de fleste kommuner, som er avhengig av å behandle en stor mengde 

sensitive personopplysninger for å treffe enkeltvedtak mot sine innbyggere. Datatilsynet 

oppgir at de skal bruke ressurser på å inkludere flere kommuner i ordningen i tiden 

fremover. 

 

2006 

 Årsmeldingen fra 2006 begynner omtalen av ordningen med å skrive at 2006 var et positivt 

år for personvernombudsordningen.147 Bakgrunnen for dette er at det gjennom året ble 

opprettet så mange som 46 nye ombud. Det betyr at status per 2006 er at 63 ombud 

                                                           
145 Datatilsynets årsmelding 2004, URL : https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-40-2004-2005-

/id407951/?ch=6 

146 Datatilsynets årsmelding 2005, URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-8-2006-2007-

/id332282/?ch=6 

147 Datatilsynets årsmelding 2006, URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-5-2007-2008-

/id484938/?ch=6 
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representerer 238 virksomheter. Tilsynet oppgir at det er arbeidet mer målrettet med 

ordningen, i tillegg til at det er satt av flere ressurser til dette arbeidet. Blant annet er det 

satt inn ressurser for å informere kommuner hva opprettelse av et personvernombud faktisk 

innebærer, noe som gjør det enklere for kommunene å benyttes seg av ordningen. 

Utarbeidelse av informasjonsmateriell og skjema for opprettelse av ombud er også blitt 

utarbeidet av Datatilsynet i løpet av året. 

 

2007 

Antallet personvernombud runder for første gang 100, men antall virksomheter er ikke 

oppgitt. Datatilsynet trekker nok en gang frem viktigheten av at tilrettelegging av ordningen 

skal være så solid som mulig, for å gjøre det enklere for kommuner og andre virksomheter å 

opprette sitt eget ombud.148 Blant tiltakene som trekkes frem i meldingen er månedlige 

nyhetsbrev som sendes ut til ombudene, hvor blant annet vedtak fra Personvernnenmda 

inngår. Tilsynet trekker også frem behovet for å finne frem til ombud som ikke lengre er 

aktive, eller har blitt byttet ut. Gjennom meldingsåret har kursaktiviteten blitt utvidet noe, 

gjennom avvikling av fire kurs for både nye og eksisterende ombud. Kursene har for første 

gang blitt differensiert på sektor, og fordeles på bank, inkasso, kommuner og helsesektoren. 

 

 

2008 

Årsmeldingen fra 2008 begynner med at Datatilsynet igjen trekker frem viktigheten av å 

utvikle bransjevise atferdsnormer.149 Når det gjelder antall ombud og virksomheter melder 

Datatilsynet om 124 ombud med ansvaret for over 300 virksomheter. Til tross for at dette er 

en økning i antall ombud, er det likevel en svakere oppgang enn tidligere år. Likevel skriver 

tilsynet at det er spesielt gledelig at flere offentlige etater, herunder blant annet Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet og Brønnøysundregistrene har valgt å benytte seg av ordningen 

                                                           
148 Datatilsynets årsmelding 2007, URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-5-2008-2009-

/id532947/?q=doble&ch=6 

149 Datatilsynets årsmelding 2008, URL: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d10015ed7c284b919a716ddcf7163ad2/nn-

no/pdfs/stm200920100005000dddpdfs.pdf 
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med Personvernombud.  Det blir også besluttet å videreføre ordningen med seminar for 

ulike sektorer, som ble påbegynt i 2007 er besluttet videreført. 

 

2009 

I årsmeldingen fra 2010 oppgis det at det er blitt gitt 110 foredrag fra Datatilsynet for 

personvernombud, i tillegg til de ulike seminarene som holdes per sektor.150 I følge tilsynet 

er dette en nedgang i forhold til tidligere år, og et resultat av omprioriteringer av ressurser. 

Det er i meldingsåret bevilget ca. 5 millioner kroner til tre ulike prosjekter på 

personvernområdet, hvorav et av prosjektene handler om videreutvikling av 

ombudsordningen.    

Det er generelt sett kortere omtale av personvernombudsordningen dette året enn tidligere 

år. 

 

2010 

Innledningsvis i meldingen fra 2010 oppgir Datatilsynet at antall personvernombud har økt 

til 173, med ansvaret for om lag 350 virksomheter151. Dette oppgis å være en økning på 

omtrent 20 % i forhold til 2009. Videre oppgis det at ordningen har blitt tilført nye midler, 

noe som har ført til at det kan setets av en hele stilling til arbeidet med internkontroll og 

personvernombud. Dette har igjen ført til styrket satsning på den strategiske delen av 

arbeidet, som skal bygges på en undersøkelse som er sendt ut til alle eksisterende ombud. 

Denne evalueringen ansees som svært viktig for det videre arbeidet med 

personvernombudsordningen.  

Det er også dette året avholdt bransjevise kurs, i tillegg til årlig konferanse for ombudene. I 

tillegg nevnes en rekke andre arenaer hvor ombudsrollen er blitt aktualisert. Et eksempel på 

en slik arena er Sikkerhets- og sårbarhetskonferansen.  

                                                           
150 Datatilsynets årsmelding 2009, URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-5-

20102011/id620837/?q=&ch=6 

151 Datatilsynets årsmelding 2010, URL: 

https://www.datatilsynet.no/Global/04_planer_rapporter/aarsmelding/aarsmelding_2010.pdf 
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2011 

I 2011 melder Datatilsynet om 193 ombud, med ansvaret for ca. 370 virksomheter. Dette er 

en økning på om lag 20 nye ombud fra 2010.152 Det er også dette året blitt satt av et årsverk 

på å støtte oppunder ordningen. Det har vært en jevn vekst i antallet ombud de siste årene, 

men noe mindre prosentvis vekst enn tidligere. Det oppgis at det er benyttet mindre 

ressurser på promotering av ordningen, og en større andel på drift av nettsider, rådgivning 

samt tilrettelegging av kurs og konferanser. Dette skyldes at det ikke lengre er tilskudd til 

ordningen, som på dette tidspunktet driftes over ordinære midler.  

I meldingsåret er det blitt gjennomført en ekstern evaluering av meldingsordningen, 

gjennomført av Synovate. Denne undersøkelsen inkluderte 202 ombud, samt 181 

behandlingsansvarlige og virksomhetsledere. Det generelle resultatet av undersøkelsen er 

positivt, og tilsynet skriver at virksomheter som deltar i ordningen er fornøyd med effekten 

ordningen har vist.  

2012 

I meldingsåret meldes det om en oppgang på 10 ombud, noe som betyr at antallet ombud i 

2012 teller 203.153 Disse ombudene representerer i 2012 ca. 390 virksomheter. Dette er i 

likhet med 2011 en mindre prosentvis vekst enn foregående år, noe som forklares på samme 

måte som tidligere, med mindre promotering av ordningen.  

 

2013 

I slutten av 2013 er det registrert 210 personvernombud tilknyttet 420 virksomheter. Dette 

er en noe mindre økning enn foregående år.154 Datatilsynet oppgir i denne årsmeldingen at 

                                                           
152 Datatilsynets årsmelding 2011, URL: 

https://www.datatilsynet.no/Global/04_planer_rapporter/aarsmelding/aarsmelding2011.pdf 

153 Datatilsynets årsmelding 2012, URL: 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_planer_rapporter/aarsmelding/arsmeldingen2012.pdf 

154 Datatilsynets årsmelding 2013, URL: https://www.datatilsynet.no/Om-

Datatilsynet/Arsmeldinger/Arsmelding-for-2013/ 
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de har videreutviklet sitt kurstilbud til ombudene. Det er på dette tidspunktet utviklet 5 ulike 

kurs, innenfor retningene juridisk fordypning og informasjonssikkerhet.  

 

2014 

I 2014 skriver Datatilsynet at de har vært opptatt av å opprettholde ordningen med 

personvernombud, og mener videre at flere virksomheter enn tidligere har valgt å følge 

ordningen.155 Fra Datatilsynets side benyttes det i 2014 litt over et årsverk på å ivareta 

personvernombudsordningen. De største oppgavene knyttet til ordningen oppgis å være 

tilrettelegging av kurs, behandling av henvendelser, samt arbeidet med opprettelse av nye 

ombud.  

Det er ved utgangen av 2014 registrert 233 personvernombud tilknyttet 450 virksomheter. 

Økningen har dermed fulgt omtrent den samme trenden som tidligere år, med økningen på 

23 ombud og 30 virksomheter. 

 

2015 

Årsmeldingen fra 2015 begynner med å oppsummere antall personvernombud, og det er i 

2015 registeret 271 personvernombud med ansvaret for 470 virksomheter. 156Videre oppgir 

Datatilsynet at kursvirksomhet for personvernombud har stått i fokus. Det er blitt arrangert 

grunnkurs, juridiske påbygningskurs, kurs i informasjonssikkerhet og internkontroll, samt 

dagsseminar for ombud innenfor helse- og forskningsvirksomheter. Det ble også arrangert 

en fagdag for personvernombud, med over 100 deltakere.  

I tillegg til å omtale egen kursvirksomhet, omtales også EUs nye personvernforordning og 

hvilke konsekvenser denne kan ha for utvikling av personvernombudsordningen. Det 

påpekes her at forordningen kan komme til å føre til at ordningen med personvernombud vil 

                                                           
155 Datatilsynets årsmelding 2014, URL: 

https://www.datatilsynet.no/Global/04_planer_rapporter/aarsmelding/%C3%A5rsmeldingen2014.pdf 

 

156 Datatilsynets årsmelding 2015, URL: 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_planer_rapporter/aarsmelding/arsmeldingen_2015.pdf 
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bli obligatorisk for noen virksomheter. Datatilsynet oppgir at det har startet arbeidet med å 

forberede seg på denne endringen internt.  

 

Vedlegg 2- Helseforetak med personvernombud for henholdsvis forskning og utøvelse av 

helsehjelp. 

Helseforetak med personvernombud for forskning 

Helse Møre og Romsdal HF 

Sykehuset Innlandet HF 

Sykehuset Asker og Bærum HF 

Sykehusapotekene HF 

Revmatismesykehuset AS 

Sykehusapotekene HF 

Revmatismesykehuset AS 

Martina Hansens Hospital 

Sunnaas sykehus HF 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 

 

NSD er personvernombud for forskning ved alle landets universiteter og de 

vitenskapelige og statlige høyskolene. I tillegg har flere institutter, private høyskoler, 

helseforetak og sykehus valgt NSD som sitt personvernombud. Til sammen gjelder dette 

rundt 150 virksomheter.   

Martina Hansens Hospital 

Ringerike Sykehus HF 

Helse Stavanger HF 
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Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 

Forsvarets forskningsinstitutt 

Celebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 

Frischsenteret 

Aleris Helse AS 

Diakonhjemmet Sykehus 

Kreftregisteret 

 

Helseforetak med personvernombud  

Akershus universitetssykehus HF 

Ambulanse Midt-Norge HF 

Bayer AS 

Cegedim Norway AS 

Eli Lilly Norge AS 

Folkehelseinstituttet 

Helse Bergen HF 

Helsedirektoratet  

Helse Førde HF 

Helse Midt-Norge IT 

Helse Nord RHF 

Helse Nord-Trøndelag HF 

Helse Møre og Romsdal HF 

Helseforetaket Incita  
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LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) 

LHL Helse 

Life Technologies AS 

Merck Serono Norway 

Modum Bad 

MSD (Norge) AS 

Nasjonalt folkehelseinstitutt 

NKS Grefsenlia AS 

Nordlandssykehuset HF 

Norsk Helsenett SF 

Oslofjordklinikken 

Oslo kommune, helseetaten 

Oslo universitetssykehus HF 

Pfizer AS og Pfizer Norge AS 

Ringen Rehabilitering 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør 

Stiftelsen Hernes Institutt 

St. Olavs Hospital HF 

Sykehusapotek Nord HF 

Sykehuset i Vestfold HF 

Sykehuset Telemark HF 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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Vertikal Helseassistanse AS 

Vestre Viken HF  

Vedlegg 3:  Intervjuguide 

Datatilsynet 

  

Kategori Spørsmål Merknad  

Datatilsynets arbeid med 

ombudsordningen.  

Kan du beskrive hvordan 

Datatilsynet er organisert 

internt når det gjelder 

arbeidet med 

personvernombud? 

 

 Hvor mange ansatte arbeider 

daglig med 

ombudsordningen? 

*Interessant å 

undersøke hvor 

mange prosent av 

Datatilsynets 

ressurser som 

benyttes til 

ordningen 

 Hva er de mest brukte 

arbeidsmåtene Datatilsynet 

benytter i arbeidet med 

personvernombudsordningen? 

Dersom det ikke 

kommer opp; Bruk 

av fellesmøter, 

veiledningshefte for 

personvernombud, 

samarbeid i 

arbeidet med 

konsesjons/melding

sbehandling.  
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Veiledningsarbeidet Hvilke veiledningsområder er 

særskilt aktuelle i 

Datatilsynets administrasjon 

av ombudsfunksjonen i 

spesialisthelsetjenesten? 

 

 Kan du gi eksempler på 

hvordan Datatilsynet praktisk 

veileder i disse (ref. forrige 

spørsmål) sakene? 

 

Rettslig regulering av 

personvernombudsordningen 

Ser du behov for endringer 

innenfor den rettslige 

reguleringen av 

personvernombudsordningen? 

Mer detaljert utforming av 

personvernombudets 

oppgaver? 

Mindre detaljert utforming av 

personvernombudets 

oppgaver? 

 

 

 Med tanke på den nye 

forordningen som skal 

komme; hva anser du blir den 

største omstillingen for 

personvernombud generelt 

sett?  

 

 Hva anser du blir de(n) største 

endringen for 

ombudsordningen i 

spesialisthelsetjenesten?  
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Personvernombudenes 

organisering hos den 

behandlingsansvarlige 

I spesialisthelsetjenesten; Hva 

anser du som den største 

fordelen med interne 

personvernombud? 

+Den største ulempen? 

 

 I spesialisthelsetjenesten; Hva 

anser du som den største 

fordelen med eksterne 

personvernombud? 

+Den største ulempen? 

 

 I spesialisthelsetjenesten; 

Datatilsynet oppgir at 

kjennskap til virksomheten er 

en nøkkelforutsetning for en 

vellykket ombudsfunksjon. 

Hvordan mener du 

virksomheter med eksterne 

personvernombud bør løse 

denne utfordringen? 

 

 Hvordan bør 

personvernombudet være 

organisert i forhold til 

virksomheten(den 

behandlingsansvarliges) 

øverste ledelse? 

 

 Hvilke andre arbeidsområder 

hos den behandlingsansvarlige 

mener du personvernombudet 

særskilt bør vektlegge? 

 

Samarbeid mellom 

personvernombud i helsesektoren. 

Tilrettelegger Datatilsynet for 

erfaringsutveksling for 
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personvernombud i 

helsesektoren? 

 Har du inntrykk av hvilke 

saksområder hvor 

erfaringsutveksling mellom 

personvernombudene er 

særlig viktige? 

 

Personvernombudenes 

arbeidsoppgaver 

Hva anser du som 

personvernombudenes (i 

spesialisthelsetjenesten) mest 

utfordrende oppgave(r)? 

 

Avslutning Takk for at du stilte til intervju. 

I selve oppgaveteksten vil ikke 

intervjuet bli benyttet til 

direkte gjengivelse av 

personlige meninger, men 

som grunnlag for mine egne 

påstander.  
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Vedlegg 4 – Innhold i vedtak om personvernombud fra Datatilsynet 
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Vedlegg 5- Oversikt over innlegg fra fagdag for personvernombud innen helse og forskning 
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Vedlegg 7- Datatilsynets veiledning innen melde- og konsesjonsrutiner  
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Vedlegg 8- Datatilsynets organisering i 2016 

 

 

 

 

 


