
 

Behandling av personopplysninger i Helseboka 

 

Hvorfor samler kommunen inn og lagrer personinformasjon i en egen elektronisk pasientjournal 

for covid-19-vaksinering? 

Vaksinering av alle innbyggere med flere typer vaksiner som skal settes med ulike tidsintervaller gjør 

dette en krevende logistikkprosess. For å administrere og gjøre denne prosessen trygg og rasjonell 

har kommunen valgt å benytte et datasystem som er tilrettelagt for dette. Dette systemet heter 

Helseboka, og er fra leverandøren Helseapps A/S.  

Helseboka brukes kun til oppgaver knyttet til håndtering av covid-19. Kommunens andre 

helsetjenester benytter andre systemer for pasientjournaler, og det er ingen kobling mellom disse og 

Helseboka. Hvis du bruker Helseboka til andre tjenester, er dette et forhold som faller utenfor 

kommunens bruk av løsningen. 

 

Hvordan fungerer Helseboka? 

Innbyggerne i Østre Toten kan fra nettsiden til kommunen starte en sikker dialog for å registrere seg i 

vaksinekøen. Registreringen er frivillig, men kommunen oppfordrer alle til å registrere seg, fordi det 

bidrar til å forenkle og effektivisere vaksineringsarbeidet. 

Under registreringen vil du bli bedt om å oppgi en del medisinsk informasjon. Dette er for at 

kommunen kan plassere deg i riktig prioriteringsgruppe for vaksinering. Etter hvert som kommunen 

får tildelt vaksinedoser vil innbyggerne bli kalt inn til vaksinering ut fra de gjeldende nasjonale 

prioriterings-kriteriene.  

Når vaksinen blir gitt, vil dette bli registrert i Helseboka. Samtidig vil det gå elektronisk melding til det 

nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Kommunen har plikt til både å føre journal over 

helsehjelpen som blir gitt samt til å sende melding til vaksinasjonsregisteret. Helseboka benyttes for 

å oppfylle disse pliktene. 

 

Lover og regler som kommunen forholder seg til ved behandling av personopplysninger i 

Helseboka 

Kommunen behandler personopplysningene i Helseboka etter bestemmelsene i 

personopplysningsloven, helseregisterloven og helsepersonelloven. 

 

Hjemmel for lagring av helsedata i Helseboka 

Vaksinering mot covid-19 er å anse som helsehjelp. Alle som yter helsehjelp skal føre journal etter 

helsepersonellovens § 39. Helseboka benyttes av kommunen for å oppfylle denne plikten. 

Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger er personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 c) 

og artikkel 9 nr. 2 h) og i). 

 

Hvem har tilgang til personopplysninger i Helseboka? 

Det er kun autorisert personell i Østre Toten kommune som har tilgang til de registrerte 

personopplysningene i Helseboka. 



 

Hvor lenge oppbevares personopplysningene? 

Personopplysningene i Helseboka oppbevares og slettes i henhold til reglene for pasientjournal. Med 

det vil opplysningene bli lagret i minst 10 år etter siste oppføring, og så lenge det antas å være bruk 

for dem. Opplysningene kan lagres lengre i SYSVAK.  

 

Hvem har behandlingsansvar for dataene som behandles i Helseboka? 

Behandlingsansvarlig for lagrede personopplysninger i Helseboka for innbyggere i Østre Toten er 

vaksinekoordinator Hege Kathinka Trætteberg, Østre Toten kommune. 

 

Hvor lagres opplysningene? 

Østre Toten kommune har inngått databehandleravtale med Helseapps AS. De benytter servere 

geografisk plassert i EU/EØS og i henhold til kravene som er satt av EU/EØS. 

 

Hvem får utlevert data fra Helseboka? 

Det nasjonale vaksinasjonsregisteret hos Folkehelseinstituttet (SYSVAK). 

 

Rettigheter for den registrerte 

Du som enkeltindivid har rett til informasjon om hvilke opplysninger som er registrert om deg, og rett 

til innsyn i opplysningene. 

Du kan også få vite hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet 

til ditt navn eller fødselsnummer. 

Det er viktig at helseregistrene inneholder riktige og fullstendige opplysninger. Dersom du mener 

opplysningene som er registrert om deg likevel er mangelfulle, kan du i utgangspunktet kreve dem 

rettet. 

Dersom opplysningene som er registrert om deg føles sterkt belastende for deg, kan du kreve dem 

sperret eller slettet, jf. helseregisterloven § 25, med de begrensninger som følger av 

personopplysingsloven § 17. 

 

Personvernombud for deg som er registrert 

Inger Cock-Olsen, personvernombud i Østre Toten kommune 

epost inger.cock-olsen@ostre-toten.kommune.kommune.no 
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