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Datatilsynet viser til Helse- og omsorgsdepartementets
forbindelse med NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg.

høringsbrev av 22. juli 2011 i

Datatilsynet kom i brev av 9. mai 2011 med vurderinger av dagens tilstand og utfordringer
ved bruk av velferdsteknologi til privat bruk og innen offentlig pleie- og omsorg. Datatilsynet
har også hatt løpende kontakt med Hagen-utvalget under utarbeidingen av utredningen.
Tilsynet vurderer det som meget positivt at personvernproblemstillinger har blitt drøftet
underveis, og setter stor pris på at tilsynets vurderinger er inntatt som vedlegg til utredningen.
Datatilsynet ser at dette medfører at en noe feilaktig oppfatning av tilsynets vurderinger av
bruk av velferdsteknologi blir oppklart.
Vurderingene som er uttrykt i brev av 9. mai 2011 er dekkende for Datatilsynets synspunkter,
og de grunn1eggende personvernmessige prinsippene som er aktuelle ved bruk av
velferdsteknologi kommer til uttrykk i brevet. Tilsynet finner derfor ikke behov for å
kommentere utredningen ytterligere i detalj vedrørende disse problemstillingene. Tilsynet
ønsker likevel å komme med følgende kommentarer:
1. Vedrørende behov for lovhjemling av velferdsteknologi
Datatilsynet påpeker i brev av 9. mai 2011 at det i helsetjenesten mangler lovhjemmel for
bruk av mye av den teknologien som finnes i dag. Tilsynet anbefaler i brevet at området
lovreguleres.
I en eventuell lovregulering vil det åpenbart måtte foretas vurderinger av
personvernkonsekvensene og hvordan dette hensynet i best mulig grad kan ivaretas ved bruk
av velferdsteknologi. Datatilsynet vil komme med innspill vedrørende personvernhensyn i et
eventuelt lovarbeid.
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2. Vedrørende telemedisin og e-Helse
Datatilsynet er enig i at bruk av telemedisin og e-Helse kan bidra til en effektivisering av
helsetjenesten, og dette er hensiktsmessig. Tilsynet vil i denne omgang vise til Norm for
informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen). Normen omfatter alle
krav til informasjonssikkerhet som fremgår av forskrift og lov for de forskjellige sektorene.
Datatilsynet forutsetter at valg av løsninger innen telemedisin og e-Helse tilfredsstiller
Normens krav.
3. Innebygget personvern
Datatilsynet ønsker å oppfordre til at det ved utviklingen av ny teknologi legges opp til
tekniske løsninger som kan ivareta personvernet i samsvar med kravene i
personvernlovgivningen allerede i utviklings- eller konseptfasen.
Datatilsynet ser frem til aktivt følge utviklingen på velferdsteknologiområdet i fremtiden, og
ønsker å være en aktiv part i dette arbeidet.
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