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Høringssvar fra Apotekforeningen på høring om ny veileder Mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) med
veiledning til utfylling.
Apotekforeningen viser til Direktoratet for e-helses forslag til ny veileder og mal for
personvernkonsekvensvurdering som ble sendt på høring 19. oktober 2021.
Det overordnede målet med veilederen er å gjøre prosessen knyttet til
personvernkonsekvensvurdering lettere for både erfarne og mindre erfarne dataansvarlige i helseog omsorgssektoren. Apotekforeningen er særlig positiv til at malen i større grad kan legge til
rette for gjenbruk og deling av personvernkonsekvenser internt og mellom virksomheter.
Direktoratet for e-helse ønsker innspill til hvilke tilpasninger som vil bidra til å øke kvalitet og
brukervennlighet på produktet, og ønsker særlig tilbakemeldinger på følgende punkter:
•
•
•

Er dette en hensiktsmessig utforming av en mal for personvernkonsekvensvurdering til
bruk i helse- og omsorgssektoren?
Dekker veiledningen til utfylling det meste av det virksomheten bør være oppmerksom
på når den gjør en personvernkonsekvensvurdering?
Er formatet på produktet hensiktsmessig? (PDF med både mal og veiledning til utfylling,
samt mal i word-format)

Apotekforeningen mener utformingen av malen og formatet er hensiktsmessig. En betraktning er
at tabeller og utstrakt bruk av «rammer» hvor tekst skal fylles inn kan sette litt
føringer/forventninger til lengden på de vurderingen som skal gjøres. Dette er antageligvis ikke
tilsiktet, men kan løses ved å se nærmere på om det er behov for utstrakt bruk av rammer og
tabeller. Veiledningen dekker i stor grad det virksomheten bør være
oppmerksom på når den gjennomfører en DPIA. Under følger noen
tilbakemeldinger:
Mal del A: Kjerneinformasjon
Dersom virksomheten har felles dataansvar med andre virksomheter vil det
antageligvis være behov for å beskrive roller, ansvarsforhold og hva som er

avtalt mellom partene mer utfyllende enn det malen som et utgangpunkt legger opp til. Ved felles
dataansvar er det spesielt viktig å identifisere og klargjøre rollene og ansvaret til de
dataansvarlige, herunder beskrivelser av hvordan det felles dataansvaret er regulert og organisert
mellom virksomhetene med videre.
Mal del C: Beskrivelse av behandlingen av personopplysninger
Til punkt 3.12 "Hvordan har virksomheten planlagt at den skal ivareta de registrertes
rettigheter?" har vi notert oss følgende: Veilederen viser på dette punktet til Normens Veileder for
rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger. Dette syns vi er positivt. Det kan
likevel være hensiktsmessig å vurdere om man bør belyse denne problemstillingen/grensegangen
mellom rettigheter i helselovgivningen og rettigheter etter personvernlovgivningen enda bedre i
en DPIA- veileder tilpasset helse- og omsorgssektoren generelt. Erfaringer fra tidligere
gjennomførte DPIAer i sektoren viser at man ofte ikke i tilstrekkelig grad har identifisert eller
beskrevet en del grunnleggende rettigheter knyttet til helselovgivningen. Disse vil også ha
betydning for vurderinger og beskrivelser av innebygd personvern i løsningen.
Del D vurdering av personvernkonsekvenser
I punkt 4.3 skal man beskrive risikoer for de registrertes rettigheter. Dersom man har identifisert
flere risikoer og har mangeartede tiltak for å redusere denne kan det være hensiktsmessig å samle
alle tiltak i en egen oversikt eller lignende. Dette kan enten være i stedet for, eller i tillegg til
beskrivelsen av tiltak i tabellen i 4.3. Dette vil gjøre det lettere å ha oversikt over tiltak, ansvarlig
og eventuelle avhengigheter mellom tiltak.

Med vennlig hilsen
for APOTEKFORENINGEN

Kristine Elise Storvig
Anne-Lise Härter

Side 2 av 2

