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1. Hva saken gjelder 
 
Status arbeid med GDPR og videre fokusområder er en oppfølgingssak, og har vært oppe i 
foretaksledelsen og styret ved flere anledninger. Omfanget og kompleksiteten har vært 
vanskelig å forutsi, og har gjennom perioden økt. Lukking av avvik knyttet til utarbeidet 
GDPR protokoll fra Sopra Steria, vært prioritert siden sist. Dette arbeidet er i hovedsak 
fullført, men det jobbes med lukking av de siste oppfølgingspunktene. Det har i forbindelse 
med dette arbeidet også oppstått nye problemstillinger som foretaket må følge opp.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
General Data Protection Regulation (GDPR) ble innført sommeren 2018, og har ført til 
endringer i Sunnaas sykehus HFs arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Saken 
var for første gang oppe i styret i januar 2018, og har siden vært til behandling i 
foretaksledelsen og styret ved flere anledninger. Implementering av GDPR-relaterte 
prosesser, rutiner og oppgaver, med vekt på GDPR protokollen fra Sopra Steria, var temasak 
i på styremøtet desember 2019. De mest kritiske oppfølgingspunktene er i lukket. Det 
gjenstår fortsatt noe arbeid med enkelte oppfølgingspunkter, herunder det ressurskrevende 
arbeidet med å ajourføre protokollen. Sunnaas Sykehus behandler store mengder 
personopplysninger knyttet til pasientbehandling, til egne ansatte og til drift av sykehuset. 
Protokollen er derfor tilsvarende omfattende. 
 
Sykehuspartner HF jobber i disse dager med å implementere en regional protokoll over 
behandlingsaktiviteter. Dette vil forhåpentligvis forenkle arbeidet med å forvalte 
protokollen, og gjøre det enklere å holde oversikt over behandlingsaktivitetene ved 
foretaket. Den regionale protokollen skulle etter planen implementeres i våres, men vil mest 
sannsynlig komme på plass i løpet av kort tid. Personverntjenestene til Norsk Senter for 
Forskningsdata (NSD) har siden sist, begynt å brukes mer hyppig av Sunnaas sykehus, noe 
som gjør det enklere å holde oversikt over forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter som 
personvernmeldes. Tjenesten gir også protokoll (i samsvar med kravene i GDPR artikkel 30) 
over prosjektene.  
 
Under arbeidet med oppfølgingspunktene fra Sopra Steria har det dukket opp nye 
problemstillinger, gap og mangler knyttet til GDPR. Dette viser at etterlevelse av regelverket 
er noe man må ha fokus på kontinuerlig. Foretaket har i dag god kontroll med personvern og 
informasjonssikkerhet, og klarer raskt å avdekke gap mellom gjeldende praksis og regelverk. 
Et aktuelt oppfølgingspunkt i dag er avtaleforvaltning av databehandleravtaler ved foretaket. 
Oversikten, arkiveringen og forvaltningen av denne typen avtaler er pr. dags dato mangelfull, 
noe foretaket må jobbe for å forbedre for å sikre at personvernforordningen etterleves. Slike 
avtaler vil i fremtiden inngås i stadig større omfang, noe som fordrer at foretaket utarbeider 
gode rutiner med tanke på oversikt og kontroll over disse. 
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Beredskapssituasjonen i forbindelse med Covid-19 tydeliggjorde også hvor viktig det er å 
være årvåken og bevisst på GDPR og spørsmål knyttet til informasjonssikkerhet og 
personvern. Det var i den forbindelse viktig å være tydelig på at personvernreglene ikke var 
til hinder for tiltak som ble gjort i forbindelse med pandemien, men at Sunnaas sykehus i 
kraft av å være behandlingsansvarlig helseforetak må sørge for de registrertes rettigheter. 
Det ble i den forbindelse tatt en rekke hensyn og vurderinger for å sikre lovlig behandling av 
personopplysningene, slik at grunnleggende rettsprinsipper ble ivaretatt. 
 
Arbeidet med medisinsk-teknisk utstyr (MTU) har vær en annen prioritert oppgave siden 
desember 2019. Det har vært arbeidet godt på dette området, og foretaket er pr. dags dato 
mer à jour enn tidligere når det gjelder risikovurderinger av MTU. Det er viktig at fokuset på 
MTU-arbeidet fortsetter, slik at foretaket opprettholder tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Det 
foreligger nå også konkret opplæringsopplegg fra Sykehuspartner for personvernombud, 
informasjonssikkerhetsleder og MTU-ansvarlig. Foretaket skal også ansettes en ny MTU-
ressurs i løpet av høsten 2020, noe som vil styrke MTU-miljøet ved foretaket. Det arbeides 
nå også med å få fullstendig oversikt over ROS-status på alle systemer ved foretaket. Dette 
er et arbeid som vil fortsette fremover. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
1. Implementeringsarbeidet fortsetter med fokus på GDPR og etterlevelse av regelverket, 
herunder sluttføring av oppfølgingspunktene fra Sopra Sterias GDPR protokoll.  
 
2.  Foretakets prioritering av arbeid med medisinsk teknisk utstyr vil bidra til et tilstrekkelig 
sikkerhetsnivå, og en styrking av dette arbeidet. 
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