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Kort om meg

Mastergrad i rettsvitenskap, UiB

Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk, Vest-Norge

Saksbehandler

Det medisinske fakultet, UiB
Forskningsadministrasjon

Norsk senter for forskningsdata NSD
Personvernrådgiver



Tanken bak GDPR

 Harmonisere regelverket i EU
 Gjøre det lettere å dele data på tvers av landegrenser
 Gi innbyggerne tilbake kontrollen over egne data
 Tilpasse regelverket til den digitale tidsalderen
 Sørge for høyt nivå av personvern for å opprettholde tillit og 

rettssikkerhet

 Større ansvar lagt til behandlingsansvar
 Konsesjonsordningen fra Datatilsynet utgått, erstattet med DPIA
 Strengere sanksjonsordninger (= skyhøye bøter ved brudd) 



Sentrale begreper

 Personopplysninger: 
 Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
 Identifiserbar for den som behandler opplysningene. 
 Grense mot anonyme opplysninger

 Behandling: 
 Enhver bruk
 Innsamling, lagring, tilgang, profilering, osv. 



Personvernombud

 Personvernforordningen (PVF) art. 37
 Tidligere ingen plikt, i dag obligatorisk
 Faglige kvalifikasjoner og dybdekunnskap om 

personvernregelverket
 Taushetsplikt

 Gjelder ikke der dette er nødvendig for at personvernombudet skal kunne 
gjennomføre sinne lovpålagte oppgaver. 



Hovedoppgaver for personvernombudet

 Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket
• Samle inn informasjon for å identifisere behandlingsaktiviteter
• Informere, gi råd og anbefalinger 
• Opplæring av medarbeidere

 Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
• Gi råd om behovet for utføring av DPIA, gjennomført på riktig måte, hvilke sikkerhetstiltak 

som skal settes i verk for å minimere risiko
• Eksternt eller internt (f.eks. NSD i forskningsprosjekter)

 Samarbeid med Datatilsynet og funksjon som kontaktpunkt

 Prioritert innsats der personvernrisikoen er høyest

 Oversikt over behandlingene i virksomheten



Veien blir til mens man går

 Utviklingsarbeid
 Rutiner
 Retningslinjer

 Kontakt med avdelinger/fakultet
 Opplæring
 Revisjon (årlig?)
 Rapport til ledelsen (halvårlig?)

• Arbeid som personvernombud
• Status personvern



E-post: tal@hvl.no
Telefon: 55 58 76 82
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