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1 Endringer siden forrige versjon 
 
Etablert som del av regionens felles styringssystem for informasjonssikkerhet. 
 

2 Hensikt og omfang 
 
Hensikten med denne prosedyren er å sikre at behandling av helse- og personopplysninger, inkludert 
forskningsopplysninger, lagret hos ekstern part gjøres med tilfredsstillende sikkerhet og regulert av 
databehandleravtale. 
 
Dokumentet er styrende også for databehandlers bruk av underleverandører / underdatabehandlere. 
 

3 Ansvar 

 Administrerende direktør: Er dataansvarlig og har ansvaret for at lagring og forvaltning 
av helse- og personopplysninger gjøres med nødvendig sikkerhet og kun i samsvar med 
gyldig behandlingsgrunnlag. 

 Informasjonssikkerhetsleder: Har det utøvende ansvar for virksomhetens 
informasjonssikkerhetsarbeid, blant annet ved å godkjenne risikovurderinger og utføre 
internkontroll med informasjonssikkerheten i virksomheten. 

 Personvernombudet: Har en rolle i å sikre at den enkeltes personvernrettigheter blir 
ivaretatt, at all bruk av personopplysninger skjer i samsvar med gyldig behandlingsgrunnlag 
og følger virksomhetens retningslinjer for informasjonssikkerhet. 

 Ledere innen ulike enheter og områder har ansvar for å påse at denne instruksen 
implementeres og etterleves innen eget ansvarsområde. Det vil si at dokumentet er kjent, 
tilgjengelig og blir brukt. 

 Alle ansatte og innleide ved virksomheten som skal lagre og behandle helse‐ og 
personopplysninger, skal forholde seg til denne instruksen. Dette gjelder uavhengig av 
organisatorisk plassering og yrkesgruppe. 

 

4 Fremgangsmåte 
 
Behandling av helse- og personopplysninger hos andre juridiske enheter (databehandlere) forutsetter 
at samme grad av informasjonssikkerhet som gjelder innenfor egen virksomhet, skal være etablert 
hos databehandler. Videre skal databehandler kun behandle opplysningene slik som virksomheten, 
som er databehandlingsansvarlig bestemmer, og i samsvar med formålet for de aktuelle 
opplysninger. Virksomheten er fremdeles dataansvarlig og formålet for lagring og behandling vil 
være det samme ved bruk av databehandler. 
 
Tilsvarende gjelder dersom annen juridisk enhet, typisk leverandør, gis tilgang til virksomheten 
personopplysninger eller applikasjon som inneholder personopplysninger når egen virksomhet er 
dataansvarlig for opplysningene. 
 
Bruk av databehandler, inkludert for kodede opplysninger, krever følgende: 

 Databehandler må ha fremlagt tilfredsstillende:  
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o Sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og organisering av sikkerhetsarbeidet, som gir 
grunnlag for at behandling av helse- og personopplysninger forvaltes med et 
tilstrekkelig sikkerhetsnivå 

o Forståelse og forankring av databehandlingsansvar hos adm. dir. hos databehandler 
o Prosedyrer for tilstrekkelig sikkerhetsmessig håndtering av helse- og 

personopplysninger, som må omfatte prosedyrer for overføring, behandling og 
tilbakeføring av opplysningene og hvor konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i 
alle trinn er reflektert 

o Avvikshåndtering, inkludert rapportering til dataansvarlig 
o Konfigurasjonskart av relevant del av IKT-løsning med nødvendige prosedyrer for 

konfigurasjonskontroll 
 

 HSØ's akseptable risikonivå må tilfredsstilles av databehandler og lyder som følger:  
o Dette må dokumenteres ved at det fremlegges risikovurdering som dokumenterer 

akseptabelt risikonivå for tjenester og infrastruktur som er relevante for de 
personopplysninger som behandles av databehandler. Det er virksomheten selv som 
dataansvarlig som avgjør om akseptabelt sikkerhetsnivå er oppnådd. Denne 
beslutning er delegert til informasjonssikkerhetsleder. 

 

5 Definisjoner 
 
Se dokumentet Kilder og definisjoner i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet  
 

6 Avvik eller dissens 
 
Avvik på denne instruks meldes i virksomhetens avvikssystem. Informasjonssikkerhetsleder og/eller 
personvernombud skal varsles. 
 

7 Referanser 
 

 Se dokumentet Sikkerhetsregulerende lovverk gjeldende for helseforetaksgruppen 

 Prinsippene for anvendelse og forvaltning av dokumentet er beskrevet i dokumentet 
Overordnede prinsipper for regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet  

 

Vedlegg 

 

 Databehandleravtale_sensitivt_Norge_(HSØ) 

 Databehandleravtale_ikke_sensitivt_Norge_(HSØ) 

 
 


