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1 Informasjon 
 
Generell informasjon av ikke styrende karakter 
 
Det er to parallelle sett med sikkerhetsreguleringer som samlet foretaksgruppe Helse Sør-Øst er 
underlagt. Disse er vist kortfattet i det følgende, og synliggjør parallelle strukturer og krav avhengig 
av om opplysningene som behandles er person- og helseopplysninger eller sikkerhetsgradert 
informasjon. 
 
 

Hovedfokus 

Håndtering og sikring av helse- og 
personopplysninger: 
 

 All informasjonsbehandling av 
helse- og personopplysninger, 
herunder avidentifiserte 
personopplysninger, som 
benyttes i forbindelse med 
pasientbehandling og 
administrering av slik, 
forskning, undervisning, 
kvalitetssikring og internkontroll 
 

Håndtering og sikring av sikkerhetsgradert 
informasjon: 
 

 Sikkerhetsklarering og autorisasjon 
av personell 
 

 Håndtering av sikkerhetsgradert 
informasjon 

Formål 

Formålet er å beskytte den enkelte mot 
at personvernet blir krenket gjennom 
behandling av personopplysninger. 
Loven skal bidra til at 
personopplysninger blir behandlet i 
samsvar med grunnleggende 
personvernhensyn, herunder behovet 
for personlig integritet, privatlivets fred 
og tilstrekkelig kvalitet på 
personopplysninger. I tillegg reguleres 
spesifikke formål med 
personopplysninger i egne lover. 

Hensikten er å legge forholdene til rette for 
effektivt å kunne motvirke trusler mot 
rikets selvstendighet og sikkerhet og andre 
vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, ivareta 
den enkeltes rettssikkerhet og trygge tilliten 
til og forenkle grunnlaget for kontroll med 
forebyggende sikkerhetstjeneste. 

Sentral 
regulering 

 Personopplysningsloven 
 Personopplysningsforskriften 
 Pasientjournalloven 
 Forskrift om tilgang til 

helseopplysninger mellom 
virksomheter 

 Helseregisterloven 
 Helsepersonelloven 
 Pasient- og 

brukerrettighetsloven 
 Journalforskriften 

 Sikkerhetsloven 
 Personellsikkerhetsforskriften 
 Forskrift om 

sikkerhetsadministrasjon 
 Informasjonssikkerhetsforskriften 
 Objektsikkerhetsforskriften 
 Forskrift om sikkerhetsgraderte 

anskaffelser 
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IKT-
løsninger og 
annet utstyr 

Sykehusnettet med sine kliniske, 
forskningsmessige og administrative 
løsninger, inkludert MTU. I tillegg også 
annet IKT-utstyr som i ulik grad er 
tilknyttet sykehusnett. 

Dedikert utstyr begrenset for dette formål. 

  

 

2 Referanser 
 
Henvisninger til aktuelle dokumenter utenfor eHåndboken. Elektroniske dokumenter som er felles 
tilgjengelige, bør føres opp med hyperlink. Andre eHåndboksdokumenter kobles til via funksjonen 
"Andre eHåndboksdokumenter". 
 

 Overordnede prinsipper for regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet  

 Kilder og definisjoner i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet  

 


