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Endringslogg

Versjon Dato Endring

2.0 10.12.2019 Klargjort for overføring fra E-helse til NHN.

2.0 14.04.2020 Innsyn i data fra Smittestopp-app lagt til

2.1 26.06.2020 Innsyn i prøvesvar lagt til

2.2 06.11.2020 Kostnader for innsyntjenester lagt til i kap. 4

2.3 30.04.2021 Innsynstjeneste koronadata lagt til

2.4 10.06.2021 Oppdatert for koronasertifikat. Koronadata er tatt ut.

2.5 15.03.2022 Under punkt 2.1 er avsnittet om Innsyn i data fra smittestopp-

app fjernet, og avsnitt om innsyn i egne data fra MSIS er lagt til.
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1 Om bruksvilkårene

Disse bruksvilkårene utfyller Helsenorge - Generelle bruksvilkår og gir bestemmelser om de enkelte

tjenestene. Virksomheter som vil ta i bruk tjenester på Helsenorge må akseptere både Helsenorge -

Generelle bruksvilkår og de spesielle bruksvilkårene for de aktuelle tjenestene.

Bruksvilkårene erstatter tidligere tjenesteavtaler mellom Folkehelseinstituttet og Direktoratet for

e-helse om bruken av de nasjonale e-helsetjenestene.

2 Tjenestebeskrivelse

Utdypende beskrivelser av tjenestene og teknisk dokumentasjon mv. er tilgjengelig på nhn.no.

2.1 Innsynstjenester

Følgende innsynstjenester tilbys til innbygger via Helsenorge:

Vaksinasjonsregisteret – SYSVAK:

S Innbygger kan se data som er lagret i SYSVAK. Tjenesten svarer med de data som til enh

ver tid tilgjengeliggjøres fra FHI.

S Innbygger kan se hvem som har hatt tilgang til innbyggers data i SYSVAK. Når funksjonen

er implementert på FHI sin side, vil innsynsloggen vises på Helsenorge.

Medisinsk Fødselsregister – MFR:

S Innbygger kan se data som er lagret i MFR. Tjenesten svarer med de data som til enhver

tid tilgjengeliggjøres fra FHI.

S Innbygger kan se hvem som har hatt tilgang til innbyggers data i MFR. Når funksjonen er

implementert på FHI sin side, vil innsynsloggen vises på Helsenorge.

Prøvesvar:

S Innbygger kan se prøvesvar som er overført fra MSIS laboratoriedatabasen på

covid-19-relaterte sykdommer.

Koronasertifikat:

S Innbygger kan hente frem et koronasertifikat, basert på koronavaksinasjon og/eller

koronaprøvesvar hentet fra SYSVAK og MSIS. Sertifikatet vil inneholde en QR-kode for

verifikasjon av dataene. Innbygger kan laste ned sertifikatet digitalt eller skrive det ut på

papir fra Helsenorge.



Side 4

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS):

Innbygger kan se data som er lagret i MSIS. Tjenesten svarer med de data som til enhver tid til

gjengeliggjøres fra FHI. Det er en tidsforsinkelse på 30 dager fra svaret registreres i MSIS til det vises

på Helsenorge.

Visning av data knyttes mot innbyggers alder:

S For alle personer under tolv år og fra 16 år og eldre vises informasjon om følgende syk

dommer:

- Gruppe A-sykdommer (unntatt HPV forårsaket av kreft og forstadier til kreft)

- Tuberkulose (TUB-databasen)

- Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI-databasen)

- Genitial klamydia (gruppe C-databasen)

S For alle personer >= 12 år og < 16 år (fra tolv år til og med 15 år) vises informasjon om

følgende sykdommer:

- Nominative (alle gruppe A-sykdommer, unntatt HPV forårsaket av kreft og forstadier

til kreft)

- Tuberkulose (TUB-databasen)

2.2 Vaksinetjensten

Vaksinetjenesten gir innbyggeren opplysninger om hvilke sykdommer han/hun er vaksinert mot og

når vaksinen er satt, basert på data lagret i SYSVAK. Vaksinetjenesten lar innbyggeren skrive ut et

vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Tjenesten svarer med de data som til enhver tid tilgjengeliggjøres fra FHI.

2.3 Strukturert innsamling av informasjon (skjematjenester)

Befolkningsbaserte helseundersøkelser i medhold av forskrift om befolkningsbaserte undersøkelser,

og innsamling av helsedata etter helseforskningsloven er regulert i eget sett med spesielle bruks

vilkår – Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - Deltagerdialog forskning.
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3 Ansvar - Behandling av personopplysninger

3.1 Dataansvarlig

Folkehelseinstituttet er dataansvarlig for SYSVAK, MFR og MSIS. Folkehelseinstituttet er dataansvar

lig for personopplysninger som ved bruk av tjenestene behandles i Folkehelseinstituttets IKT-syste

mer, se Helsenorge - Generelle bruksvilkår punkt 7.1.

Norsk Helsenett er dataansvarlig for personopplysninger som ved bruk av tjenestene behandles på

Helsenorge, se Helsenorge - Generelle bruksvilkår punkt 6.1.

3.2 Krav til databehandleravtale

Der tjenesten innebærer at Norsk Helsenett behandler personopplysninger på vegne av Folkehelsein

stituttet, skal det inngås databehandleravtale.

For Folkehelseinstituttets tjenester på Helsenorge gjelder dette for følgende tjenester:

S Innsynstjenestene for SYSVAK, MFR og MSIS

S Innsyn i prøvesvar som er overført fra MSIS laboratoriedatabasen på covid-19-relaterte

sykdommer

S Koronasertifikat

4 Finansiering

Virksomhetens kostnader for bruk av tjenester på Helsenorge fastsettes årlig iht. kapittel 5 i Helse

norge - Generelle bruksvilkår.

Virksomheten faktureres forskuddsvis pr. kvartal.

Finansiering av forvaltning knyttet til innsynstjenesten for Vaksinasjonsregisteret og Medisinsk

fødselsregister, som er etablert gjennom Helsedataprogrammet, faktureres FHI med 600.000,- for

2020.

5 Spesielle forhold

Ansvar og oppgaver ved drift og forvaltning av tjenester på Helsenorge følger av Helsenorge - Ge

nerelle bruksvilkår. For Folkehelseinstituttets tjenester på Helsenorge gjelder følgende særlige vilkår:

S Til punkt 6.3.2.2

FHI har avtalt vedlikeholdsvindu med NHN tirsdag ettermiddag etter kl. 16. Tjenestene

fra FHI kan i dette tidsrommet være ustabile.


