
DPIA
Vurdering av personvernkonsekvenser

Hva, hvordan og hvorfor?

- Fredrik Høie Jordet, regional personvernrådgiver for forskning, HMN



DPIA

Ansvaret til behandlingsansvarlig 
tydeliggjøres i GDPR  

• Ikke lengre konsesjonsordning; 
behandlingsansvarlig har selv ansvaret

• Behandlingsansvarlig har ansvaret for å vurdere 
konsekvensene for personvernet

= vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA)
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Hvorfor?

• Dokumentere etterlevelse av kravene i 
personvernforordningen (GDPR)

• Demonstrerer at det er truffet hensiktsmessige 
tiltak for å sikre ivareta personvernet til de 
registrerte

• Manglende DPIA = bøter
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Når skal det utføres DPIA?

• dersom det er trolig at en behandling av 
personopplysninger vil medføre en høy risiko
for fysiske personers rettigheter og friheter.

• ved behandling i stor skala av særlige 
kategorier av opplysninger e.l.

• behandlingen omfattes av en eller flere av Artikkel 
29-gruppens kriterier – vurder DPIA
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Kriterier DPIA – art. 29-gr.
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Når skal det utføres DPIA?
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Når kan DPIA være aktuelt?

• Behandling av personopplysninger ifm 
vitenskapelige formål, uten den registrertes 
samtykke

• Overføring av personopplysninger til 
«tredjeland»

• Mange kilder, mange registrerte, mange 
opplysninger, etc.
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DPIA for hver behandling?

Én DPIA kan omfatte flere lignende 
behandlingsaktiviteter som innebærer tilsvarende 
høy personvernrisiko

• Tilnærmet samme «natur», omfang, kontekst, 
formål og risiko

– Generisk/generell DPIA som omfatter flere typer 
forskningsprosjekter

• Avgrensing må vurderes og dokumenteres
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Hvem skal involveres?

• Den behandlingsansvarlige, 

• Personvernombudet (PVO)

• Databehandler 

• De registrertes representant

Når nødvendig og/eller relevant:

• Aktuelle avdelinger eller seksjoner i virksomheten

• Ekspertise som f.eks. jurister, IT-rådgivere, 
sikkerhetseksperter, sosiologer, etikere

• Informasjonssikkerhetsansvarlig
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Hvordan utføre DPIA?
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DPIA-metodikk

1. Informasjon om behandlingen av 
personopplysninger

2. Beskrivelse av den planlagte behandlingen

3. Vurdering av nødvendighet og proporsjonalitet

4. Vurdering av risikoen for rettigheter og friheter

– Risikomatrise/redegjørende vurdering

5. Planlagte tiltak – risiko 

6. Dokumentasjon

7. Gjennomgang og monitorering
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OBS

• DPIA ≠ ROS

• DPIA skal utelukkende ta den registrertes 
perspektiv

• Virksomhetshensyn er ikke relevante
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Regionalt DPIA-skjema HMN
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Regionalt DPIA-skjema
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Regionalt DPIA-skjema

• https://vp.helse-
midt.no/sites/nettverk/Gjennomforing_DPIA/_l
ayouts/15/start.aspx#/

• https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Vurdere+personvernkonsekvenser
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Ressurser

• Regional personvernrådgiver for forskning 
bistår i alle prosjekter som er tilknyttet 
helseforetakene i HMN

• Kan bestilles som oppdrag til HEMIT

• NTNU-prosjekter har ressurser på institutt og 
fakultet, særlig MH

• NTNU kan kontakte NSD for bistand



Utfordringer

• Fremmede begreper og komplekst lovverk

• Tid og kompetanse i prosjektet

• Tid og kompetanse i virksomheten

• PVO får ofte veldig mange henvendelser fra 
forskere

• Vanskelig å få noen til å representere de 
registrerte

• Ulik tolkning/praktisering av GDPR mellom HF, 
UH, legemiddelindustrien, og andre


