
Bilag 1. Vilkår for bruk av Personregistertjenesten  

  

Dersom Kunden oppfyller forutsetningene uttrykt i bestillingsskjemaet ovenfor, skal Norsk Helsenett 

SF (NHN) som distributør av folkeregisteropplysninger gi Kunden tilgang til Personregistertjenesten 

på følgende vilkår:  

 

1.  Enhver som behandler personopplysninger fra folkeregisteret, plikter å bevare taushet om det 

han eller hun får kjennskap til i sitt arbeid. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er 

beskrevet i lov om folkeregistrering § 9-1. 

 

2. Opplysningene må ikke brukes til annet formål enn det er gitt tillatelse til, jfr. forskrift til 

folkeregisterloven § 10-2-1.  

  

3. Tilgangen gis via Kundens EPJ-system. Ved innlogging i EPJ-system skal Kundens personell 

identifisere seg i EPJ-systemet ved å oppgi brukerident og passord. Passord skal behandles 

konfidensielt og det skal ikke gjøres kjent for andre. Kunden skal følge de retningslinjer som gjelder 

for endring av passord som NHN måtte fastsette til enhver tid.  

  

4. Skjermbilder, utskrifter og andre visuelle presentasjoner, som inneholder  

folkeregisteropplysninger, skal beskyttes mot innsyn fra uautorisert personell. Terminaler skal, 

dersom det er mulig, ha en skjermsparer med passord som automatisk starter etter en gitt periode 

uten aktivitet på brukerens terminal.  

  

5. Kundens sikkerhetsrutiner skal godkjennes av NHN. Ved godkjennelse av sikkerhetsrutiner 

skal NHN legge vekt på at datasystemet oppfyller bestemmelsene i de til enhver tid 

gjeldende systemtekniske sikkerhetskrav for system som håndterer 

folkeregisteropplysninger.  

  

6. NHN har rett til å inspisere de sikkerhetsmessige forhold. Inspeksjoner skjer ved ordinære 

kunderevisjoner.  

  

7. Tilgangstillatelsen er midlertidig og gjelder inntil noe annet måtte bli bestemt av NHN. 

NHN har rett til å trekke tilbake tilgangstillatelsen med øyeblikkelig virkning, og stoppe 

tilgangen til tjenesten dersom Kunden misbruker informasjonen eller på annen måte 

vesentlig misligholder sine forpliktelser.  

  

8. Private aktører med avtale om å utføre oppgaver på vegne av det offentlige som opphører, 

plikter straks å melde dette til NHN slik at all faktisk tilgang avsluttes når hjemmelen for 

tilgangen opphører.  


