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Delsvar på høring – Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften 

Datatilsynet viser til høringsbrev av 28. oktober 2019, hvor det sendes forslag 

om endringer i ovennevnte regelverk på høring. 

Kapittel 6 i forslaget gjelder overføring av dataansvar som følge av overføring 

av oppgaver til Norsk Helsenett SF. 



Tilsynets oppgaver og myndighet er knyttet til blant annet å føre kontroll med 

at dataansvaret defineres og plasseres, utøves og forvaltes i tråd med kravene 

i personvernregelverket. Datatilsynet har ingen prinsipielle motforestillinger 

imot at et dataansvar overføres fra en part til en annen. Vi finner det derfor ikke 

hensiktsmessig eller nødvendig å vurdere overføringen nærmere i denne 

omgangen. 

Realiteten i dataansvaret og behovet for avtaleregulering anses å være en 

naturlig del av våre oppgaver som tilsynsmyndighet for personvernregelverket. 

Vi forutsetter derfor at ansvaret som blir lagt til Norsk Helsenett SF er reelt, og 

at det inngås eventuelt nødvendige avtaler for de tilfellene ansvaret er avledet 

til databehandlere eller deles med andre aktører. Dette er naturlige deler å se 

på i forbindelse med utøvelse av vår kontrollerende rolle. 

- 

  
 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

www.regjeringen.no. 
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Datatilsynet har gjennomgått høringsnotatet, og vi har ingen merknader knyttet 

til forslagene. 

Etter vårt syn, omhandler forslagene i hovedsak organisering og plassering av 

ansvar for tjenester mellom Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett. 

Etter personvernregelverket er det ingen hindringer mot å overføre ansvar, 

heller ikke å dele ansvar eller å delegere ansvar gjennom 

databehandleravtaler eller andre gyldige delegasjonsdokumenter. Vi legger til 

grunn at premissene for fordeling av ansvar etter personvernregelverket 

etterleves i delingen av oppgaver og ansvar. 
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Vi forutsetter også at selve overføringen av personopplysninger skjer på en 

tilstrekkelig sikker måte. 

Dersom det er personvernproblemstillinger vi ikke har besvart her, ber vi om å 

bli kontaktet i det videre høringsarbeidet. 

- 

  
 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

www.regjeringen.no. 
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