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Hvorfor DPIA?

En DPIA (Data Protection Impact Assessment) har tre 

hovedfunksjoner: 

1. Den bidrar til å identifisere potensiell høy risiko til 

personvernet, både ved planlegging av nye prosjekter 

og ved gjennomgang av eksisterende prosjekter, og til 

å utforme tiltak som begrenser risiko

2. Nyttig verktøy for virksomheter for å demonstrerte 

etterlevelse av personvernregelverket

3. DPIA’er bidrar til å implementering av innebygd 

personvern / «Privacy by Design» - artikkel 25
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Når er det nødvendig med en DPIA?
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DPIA (Data Protection Impact Assesment) er en vurdering av 

personvernkonsekvenser for de registrerte. DPIA’en skal sikre at 

personvernet til de registrerte ivaretas. 

• Når trengs det en DPIA og når trengs det ikke?

• Når er det rådføringsplikt med personvernombud og når kan 

forskeren avgjøre selv om det er behov for å gjennomføre en DPIA

• Kan prosjektleder vurdere det selv dersom det er et 

helseforskningsprosjekt?

• Når bør vurderingen om behov for DPIA starte?

• Hvem skal gjennomføre DPIA’en?

• Hvordan og når skal personvernombudet involveres?

• Rolleavklaring UiBs personvernombud / NSD

• Hvem godkjenner DPIA’en



Når er det krav om en DPIA?
The GDPR defines several situations when a DPIA is mandatory:

1. GDPR Article 35(1) requires a DPIA to be conducted in cases where a type of 
processing is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of individuals, 
taking into account the nature, scope, context and purposes of the type of processing. 
This is likely to be the case if the processing involves new technologies.

2. GDPR Article 35(3) states that DPIAs are mandatory in a number of processing

scenarios. These arise where a data controller performs automated decision-making

based on personal data profiling, large scale processing of special categories of 
data or systematic monitoring of publicly accessible areas on a large scale.

3. Where required by a data protection supervisory authority who in accordance with 
GDPR Article 35(4) has established a list of specific kinds of processing operation that are 
likely to result in a high risk to the rights and freedoms of data subjects.
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Guidelines fra EU’s WP29-gruppe
«in most cases, a data controller will require a DPIA when processing 
meets two of the criteria listed in the WP29 DPIA Guidelines.” 
However, in some cases, the WP29 DPIA Guidelines considers that 
processing meeting only one of these criteria requires a DPIA.

• The criteria developed in the WP29 DPIA Guidelines were applied in 
the development and approval of the list from Datatilsynet to support 
the consistent application of the GDPR.

• As a controller, under the GDPR an organisation will need to assess, 
decide and document whether a DPIA is necessary for each 
proposed data processing operation. 

• Records of processing operations should include relevant risk 
information including reasons why a DPIA needs to be carried out, or 
not.
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Viktig å huske på:

• It is important to remember that it is a data 
controller’s obligation to ensure a DPIA is 
carried out when required, at the appropriate 
time and contains all the detail required by the 
GDPR. 

• All DPIAs should include all the elements listed in 
Article 35(7) of the GDPR. 

• the requirement to carry out a DPIA applies to all 
processing operations meeting the criteria in Article 
35 and initiated after the GDPR became applicable 
on 25 May 2018 
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Innholdet i DPIA’en – Art. 35 (7):
Vurderingen skal minst inneholde:

• en systematisk beskrivelse av de planlagte 
behandlingsaktivitetene og formålene med behandlingen, 
herunder, dersom det er relevant, den berettigede interessen 
som forfølges av den behandlingsansvarlige

• en vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige og 
står i et rimelig forhold til formålene

• en vurdering av risikoene for de registrertes rettigheter og 
friheter som nevnt i nr. 1, og

• de planlagte tiltakene for å håndtere risikoene, herunder 
garantier, sikkerhetstiltak og mekanismer for å sikre vern av 
personopplysninger og for å påvise at denne forordning 
overholdes, idet det tas hensyn til de registrertes og andre 
berørte personers rettigheter og berettigede interesser
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1: Typer behandlinger som innebærer 

høy risiko - Artikkel 35 (1) : 

Datatilsynet: «Enhver behandling av 

personopplysninger innebærer en viss risiko for at 

rettigheter og friheter etter personvernforordningen 

ikke ivaretas. Plikten til å gjennomføre en vurdering 

av personvernkonsekvenser gjelder heller ikke for 

enhver risiko. Risikoen skal være «høy». Det 

er konsekvensen og sannsynligheten for avvik fra 

målet (ivaretagelse av rettigheter og friheter) som 

skal vurderes som større enn normalt.
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Momenter – vurdering av høy 

risiko
The GDPR states that a DPIA is necessary where an organisation, in particular where 
using new technologies, processes personal data in way that is likely to result in a high 
risk to the rights and freedoms of an individual.

Momenter i vurderingen av om en behandling av personopplysninger utgjør en høy risiko 
er følgende : 

• behandlingens art

• behandlingens omfang

• behandlingens formål

• sammenhengen behandlingen utføres i (kontekst)

Det betyr at visse typer behandling av personopplysninger anses å innebære en mer 
alvorlig inngripen i personvernet enn andre. Det er fordi:

• Personopplysningene som behandles er av en særskilt sensitiv karakter.

• Måten personopplysningene behandles på utgjør et særskilt inngrep i de registrertes 
rettigheter og friheter.
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2. Typer behandlinger som særlig 

vil kreve en DPIA etter GDPR art. 

35 (3):
Behandlinger som sannsynligvis vil medføre en høy risiko (ikke 
uttømmende liste):

• a) en systematisk og omfattende vurdering av personlige 
aspekter ved fysiske personer som er basert på automatisert 
behandling, herunder profilering, og som danner grunnlag for 
avgjørelser som har rettsvirkning for den fysiske personen eller 
på lignende måte i betydelig grad påvirker den fysiske 
personen,

• b) behandling i stor skala av særlige kategorier av 
opplysninger som nevnt i artikkel 9 nr. 1, eller av 
personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser som 
nevnt i artikkel 10, eller

• c) en systematisk overvåking i stor skala av et offentlig 
tilgjengelig område.
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3: Der Datatilsynet har bestemt at 

DPIA skal gjennomføres – art. 35 (4)
Utdrag fra Datatilsynets liste: 

• Behandling av genetiske opplysninger i følge med minst ett annet 
kriterium.For eksempel behandling av genetiske opplysninger i stor skala, 
inkludert gensekvensering. (Særlige kategorier eller svært personlige 
opplysninger og stor skala.)

• Behandling av personopplysninger med innovativ teknologi i følge med minst 
ett annet kriterium.For eksempel behandling av helseopplysninger med 
innovativ velferdsteknologi som helseimplantater. (Innovativ bruk og særlige 
kategorier av opplysninger.)

• Behandling av personopplysninger, uten samtykke, for vitenskapelige eller 
historiske formål i følge med minst ett annet kriterium.For eksempel 
behandling av helseopplysninger for forskningsformål uten den registrertes 
samtykke. (Evaluering og særlige kategorier av opplysninger eller svært 
personlige opplysninger.)
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Oppsummering

Når er DPIA et krav etter GDPR art. 35 ?

• Sannsynlig høy risiko risiko – art. 35 (1) –

nærmere vurdering

• Når særlig sannsynlig at behandlingen 

innebærer høy risiko – art. 35 (3)

• Når Datatilsynet har bestemt at det kreves – art. 

35 (4) – se liste fra Datatilsynet
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Hvem er ansvarlig for 

gjennomføringen av DPIA’en

• UiB som behandlingsansvarlig er ansvarlig for 
at DPIA’en gjennomføres og at regelverket 
etterleves 

• Overordnede ansvaret for 
forskningsvirksomheten: Rektor

• Det overordnede ansvaret for 
forskningprosjekter ved fakultetene:  Dekan / 
instituttleder

• Det daglige ansvaret for 
helseforskningsprosjekter: prosjektleder 
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I praksis betyr det at:

• UiBs prosjektleder / ansvarlig for forskningsprosjektet / PI bør 
eie og gjennomføre DPIA’en

– DPIA’en oversendes personvernombudet for endelig 
gjennomgang /review

– DPIA’en skal godkjennes av forskningsansvarlig

• Relevante interne og eksterne «stakeholders»/ interessenter 
bør konsulteres og involveres gjennom hele DPIA-prosessen, 
for bidra til å identifisere alle prosjektrelaterte risikomomenter 
til de registrertes personvern og grunnleggende rettigheter og 
friheter. Prosjektleder skal rådføre seg med PVO i forbindelse 
med gjennomføring av DPIA’en – også om det er nødvendig 
å gjennomføre en DPIA

• Når? Så tidlig som mulig i planleggingsfasen av prosjektet30.04.2019
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Pre-screening test: identifisere behov for 

en full DPIA (eksempel fra e-Helse):
Vurderingsspørsmål (dersom svaret er ‘ja’ på ett eller flere – kan være behov for DPIA) Ja/Nei

1. Er dette et nytt prosjekt eller prosess?

2. Vil prosjektet innebære innsamling av ny informasjon om enkeltpersoner?

3. Vil prosjektet be enkeltpersoner om å gi informasjon om seg selv?

4. Vil informasjon om enkeltpersoner bli delt med organisasjoner eller personer som ikke 

tidligere har hatt rutinemessig tilgang til informasjonen?

5. Skal du bruke informasjon om enkeltpersoner som er innsamlet for et formål, men der 

opplysningene for tiden ikke er eller ikke lenger er i bruk (ikke behandles utover lagring)?

6. Innebærer prosjektet at du bruker ny teknologi som kan oppfattes som inngripende for 

personvernet? For eksempel, bruk av biometri eller ansiktsgjenkjenning?

7. Vil prosjektet resultere i at du tar beslutninger eller gjennomfører tiltak mot enkeltpersoner på 

måter som kan ha en betydelig innvirkning på dem?

8. Basert på typen informasjon om enkeltpersoner, er det spesielt sannsynlig at bekymringen for 

eller forventninger til personvernet vil øke?

9. Vil prosjektet kreve at du kontakter personer på måter som de kan finne inngripende?30.04.2019
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Nødvendig å gjøre når prosjektet 

trenger en full DPIA:
• Prosjektleder må fylle ut alle spørsmål i DPIA’malen og videresende til PVO

• PVO skal gi tilbakemelding /feedback på all risiko som behandlingen av 
personopplysninger i prosjektet medfører, og som er identifisert av prosjektet. 

• Når det er mulig og relevant vil PVO komme med råd /anbefalinger om hvordan 
å begrense eller fjerne risikoen. 

• Det er prosjektleders/veileders/PI’s ansvar å sikre at nødvendige og relevante 
tiltak er iverksatt for å håndtere/begrense/fjerne risiko som prosjektet medfører. 

• Behandlingsansvarliges ansvar å vurdere PVO’s anbefalinger. 

• Behandlingsansvarlige bør ha en svært god begrunnelse hvis det besluttes å 
ikke følge PVO’s råd og anbefalinger. Begrunnelsen bør dokumenteres. 

• DPIA’en skal være et levende dokument. Bør gjennomgås ved jevne mellomrom 
for å reflektere eventuelle endringer i forskningsprosjektet, og for å vurdere 
eventuell risiko som følge av endringene

• Risiko påpekt av PVO må håndteres gjennom prosjektets levetid, og anbefalte 
tiltak bør implementeres og kontrolleres at etterleves (internkontroll)

• Behandlingsansvarlige har ansvar for å sikre at kravet til innebygd personvern 
etterleves, og implementeres i prosjektet. DPIA sikrer dokumentasjon 
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Del 1 – Beskrivelse av prosjektet

• Beskrivelse av hva prosjektet går ut på

• Formålet med prosjektet – hva håper det å vise? Hvem tjener på 
det?

• Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger i 
prosjektet. F.eks forskning, (kan også være pasientbehandling, 
pasientadministrasjon, kvalitetssikring.)

• Potensielle personvernkonsekvenser /privacy impacts? F.eks. 
brukes tidligere innsamlet data for nye formål? Kobling av flere 
datasett? Bruk av ny teknologi? 

• Er det gjennomført en DPIA for lignende behandling tidligere?

• Interessenter i prosjektet?

• Beskrivelse av behandlingsansvarlige og databehandlere 
involvert i prosjektet
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Del 2 – nærmere beskrivelse av 

behandlingen av personopplysninger
• Hvilke personopplysninger

• Kategorier personopplysninger 

• Grad av identifikasjon?
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Del 3 – beskrive etterlevelse av 

personvernprinsippene
• Er behandligen rettferdig og lovlig?

– Det lovmessige behandlingsgrunnlaget – artikkel 6 og artikkel 9

• Formål

• Riktig, relevant og nødvendig

– dataminimering

• Lagring – hvor lenge, og begrunnelse

• Oppfyllelse av de registrertes rettigheter – hvordan sikre?

• Tekniske og organisatoriske tiltak

– Regelverk, rutiner, retningslinjer

– Informasjonssikkerhet – beskrivelse 

• Deling / overføring av data til andre, herunder til tredjeland 

– Overføringsgrunnlag, sikkerhetstiltak?

• Involvering av interessenter? F.eks. pasient/brukergrupper ?

• Omfanget av behandlingen – hvor mye data behandles

• Følger nasjonale retningslinjer og best practice? F.eks. fra Datatilsynet, GCP

• Vurdering av nødvendighet & proportionality?

• Hvilke tiltak for å begrense «function creep» dvs gradvis utvidelse av databruk 
utover det det opprinnelige formålet?
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Del 4 – risikovurdering og 

risikohåndtering

• Vurdere risikonivå før tiltak, og deretter 

risikonivå etter implementering av tiltak. 

• Ved fortsatt høy risiko – gjøre ny runde med 

risikoreduserende tiltak

• Ved fortsatt høy risiko – kan være behov for 

forhåndsdrøftelse med Datatilsynet

30.04.2019

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 20



Del 5 – dokumentere DPIA 

resultat og beslutninger

• Tiltak

• Råd og anbefalinger fra PVO

• Om PVO råd og anbefalinger tas til følge

• Aksept av restrisiko
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Hvilken mal for DPIA skal brukes?

• E-Helse?

• FHI?

• NSD?

• Andre?

• UiB lage egen mal?
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