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Den 25. mai 2018 får Norge nye personvernregler. Da vil EUs personvernforordning for
personvern erstatte dagens regelverk. Forordningen gjelder direkte i alle EUs medlemsstater,
og vil også gjelde ord for ord i Norge. Forordningen blir gjort gjeldende som norsk rett
gjennom en henvisningsbestemmelse i den nye personopplysningslov som nå er på høring.
Alle virksomheter som behandler personopplysninger må sette seg inn i de nye reglene, og
følge det nye regelverket. Dette gjelder alle virksomhetene i Helse Vest, herunder Helse
Stavanger HF.
Personvernforordningen dels pålegger, og dels åpner for nasjonale regler på flere områder.
Norsk særlovgivning, også innen helse, må tilpasses slik at den er i henhold til forordningen.
De ny reglene gir virksomhetene flere og strengere plikter enn før. Kravene til kontinuerlig
arbeid med informasjonssikkerhet skjerpes. Det legger vekt på ansvarlighet og internkontroll
hos virksomhetene, fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet. Melde -og konsesjonsplikten
bortfaller. Virksomhetene får selv et større ansvar for etterlevelse av regelverket. Nytt
regelverk betyr mindre forhåndskontroll, og mer etterkontroll i form av økt tilsynsaktivitet.
Alle norske virksomheter får nye plikter, og må sørge for å få på plass rutiner som sikrer
etterlevelse av de nye pliktene.
Med nye regler er det flere virksomheter som får en plikt til å oppnevne personvernombud.
Kravet til personvernombudet sin uavhengighet skjerpes. Personvernombudene skal
involveres i alle spørsmål som gjelder vern av personopplysninger. Personvernombudet skal
rapportere til høyeste ledernivå i virksomheten.
Alle virksomheter skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser. Dersom et tiltak utgjør en
risiko for personvernet, må virksomhetene utrede hvilke personvernkonsekvenser det kan ha.
Dersom utredningen viser at risikoen er stor, og virksomheten ikke selv kan redusere den, skal
Datatilsynet involveres i forhåndsdrøftelser. Nye regler stiller krav om at det skal bygges
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personvern inn i nye løsninger. Nye systemer og løsninger skal utarbeides på en mest mulig
personvernvennlig måte. Dette kalles innebygd personvern.
Fra mai 2018 blir det strengere krav til når avvik skal rapporteres til Datatilsynet. Det skal
varsles oftere og raskere. Databehandlere skal også varsle behandlingsansvarlig umiddelbart.
De registrerte har etter dagens regelverk flere rettigheter, som f.eks rett til innsyn og
informasjon. Med nye regeler får de registrerte fire nye rettigheter. De nye rettighetene er
retten til å få behandlingen begrenset, retten til dataportabilitet, retten til å motsette seg en
behandling, og rett til å motsette seg profilering og automatiserte avgjørelser. Virksomhetene
må kunne oppfylle rettigheter de registrerte har.
Alle databehandlere får nye plikter. De nye reglene pålegger databehandlere å ha rutiner for
innsamling og bruk av personopplysninger. Oppdragsgiver skal også godkjenne
databehandlerens underleverandører. Databehandler kan også holdes økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.
Forordningen har regler om sanksjoner ved mangelfull etterlevelse av kravene som er
strengere enn i dag. Brudd på regelverket vil kunne medføre bøter inntil 4 % av global brutto
omsetning, eller maks inntil 20 millioner euro per tilfelle.
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