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Fellestjenester tilrettelegger for et integrert landskap av helsedata
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Filoverføring
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Overordnet plan for Filoverføringstjenesten

Utvidet utprøvingBegrenset utprøving Nasjonal innføring

Nasjonal innføring av Filoverføringstjenesten Overføring av filer fra register til forskerOverføring av filer fra register til register

Ingen endring- Løsningen er tilgjengelig på internett
- Manuell rutine for kryptering av filer
- Sikkerhetsnivå 4, HelseID
- Automatisk kryptering av filer «at REST»

- Tilgjengelig på helsenett
- Manuell rutine for kryptering av filer
- Tofaktor-autentisering
- Manuell brukerhåndtering styrt av NHN
- Sikkerhetsnivå 4, HelseID*
- Automatisk kryptering av filer «at REST»* 

Nasjonal utrulling av tjenesten til samtlige registre 
og forskere

Registre og enkelte forskere Brukergruppen og enkelte virksomheter

Hva

Løsningen

Brukere

- Endring av/tillegg til eksisterende avtaleverk- Ny RoS
- Ny DPIA 
- Ny/oppdatert databehsandleravtale

- Risiko og sårbarhetsanalyse (RoS)
- Vurdering av personvernskonsekvenser (DPIA)
- Databehandleravtale

Avtaler

Q2 2019Når Q3-Q4 2019 2020 

* Stegvis utvikling, blir implementert i løpet av perioden begrenset utprøving



Innsyn i kvalitetsregistre
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Befolkningen ønsker god ivaretakelse av personvernet, og samtidig kontroll over 
egne personopplysninger
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Ganske viktig

Mindre viktig

Ikke viktig

Vet ikke

Hvor viktig er god ivaretakelse av personvern 
for deg?
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Mindre viktig
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Hvor viktig er det for deg å ha kontroll over egne 
personopplysninger? 

Ingen forskjell på folk med mye/lite bruk av helsetjenesten 
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Jeg har tillit til måten mine helseopplysninger blir lagret og 
brukt i helsetjenesten
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Vet ikke

Jeg opplever at jeg har god oversikt over hvor mine 
helseopplysninger er lagret 

Opplevelsen av bedre oversikt over hvor helseopplysninger er lagret henger sammen med 
økt tillit til hvordan helseopplysninger blir lagret og brukt
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Generisk løsning for innsyn i helseregisterdata
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«Som innbygger ønsker jeg å se 

opplysninger registrert om meg i 

helseregister slik at jeg kan verifisere og 

kontrollere at dataene registrert om meg er 

riktige.»

 Funksjonalitet på Helsenorge for å vise:
 hvor jeg er oppført

 hvilke opplysninger som er registrert om meg

 hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert 

opplysninger om meg

 hvem som har behandlet eller aksessert 

opplysningene
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Hvilke registre tilbyr innsyn gjennom Helsenorge?
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Samhandling med innbygger
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Samtykker, reservasjoner og helsedata
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 Med sentraliserte samtykker (eller 

reservasjoner) kan innbygger til enhver tid 

være bevist på hvilke samtykker som er 

gjeldende og administrere de på et sted

 I Helsedataprogrammet ser vi på to 

bruksformål for samtykker:

1. Oppføring i samtykkebaserte helseregistre, 

for eksempel lokale og nasjonale 

kvalitetsregister, og nasjonale 

screeningprogrammer

2. Deltakelse i forskningsprosjekter og eventuelt 

samtykke til å hente ut mer data fra andre 

kilder
Register-

system

A
P

I Forsker-
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Samtykker på Helsenorge
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