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Vaksinedagene 27.09.2019

Vaksinerådgivning og personvern



FHIs vaksinerådgivning

Hva: Individuell vaksinerådgivning 

Hvem: For helsepersonell

Hvordan: E-post (vaksine@fhi.no) 
Telefontid alle hverdager kl. 13-14.30 (21 07 70 00) 
Telefon for ø-hjelp/hastesaker hele døgnet 
(Vaksinevakttelefonen / smittevernvakta)



FHIs vaksinerådgivning

Hvorfor: 
• Støtte helsepersonell med gode faglige 

råd og enhetlig veiledning om vaksiner 
og vaksinasjon

• Bygge opp under 
vaksinasjonsprogrammene

• Sikre riktig bruk av vaksiner



Personvernutfordringer i
FHIs vaksinerådgivning 

«Særlige kategorier av 
personopplysninger»
- tidligere kalt 
personsensitiv 
informasjon - kan ikke 
sendes på vanlig e-post!



Personvernutfordringer i
FHIs vaksinerådgivning 

To typer personinformasjon i særlige kategorier:

1. Direkte identifiserbare personopplysninger + Særlige 
kategorier  (= den opplagte)

2. Indirekte identifiserbare personopplysninger + Særlige 
kategorier  (= den vanskelige)



Hva er en personopplysning?
- Og hva er særlige kategorier (personsensitivt)?

Identitet: Navn, 
fødselsnummer,
sivilstatus, 
høyde, vekt

Kontaktinfo: Adresse hjemme, adresse 
jobb, mobilnummer,e-post, etc.

Finans: Inntekt, skatt, 
gjeld,bankkonto, 
kontoutskrift,
utgifter, 
kredittvurdering etc.

Pseudonymiserte opplysninger:
kvinne, 46 år, Ullensaker, gift, to barn, 
katt, gårdsbruk, Folkehelseinstituttet, 
samfunnsmedisin, oppvokst i Hedmark,
Grue kommune

Aktivitet: Adferdsmønstre, interesser, hobbyer, 
utdanning, yrkesliv, lokasjon, posisjon, 
kjøpemønster, søkehistorikk, likes etc.

Kommunikasjon: MAC-adresse, 
IPadresse,SMS, MMS, 
fotografier, videoer, sosiale 
medier, sosialt nettverk, 
kontakter, cookies etc.

Særlige kategorier:
Helseopplysninger, Fagforenings-
medlemskap, politisk
oppfatning, religion, seksuelle
forhold/orientering, etnisitet/rase

Oppsettet er lånt fra Datatilsynet



«Særlige kategorier» i 
vaksinerådgivningen

Obs: Betegnelsen «helseopplysninger omfatter også 
medikamentbruk, inkludert vaksinasjonsstatus

«Fikk en dose hepatitt A-vaksine for 7 år siden»

«Har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet i hjemlandet»

«Hun fikk de to første dosene HPV-vaksine i januar og mars 2017»



Indirekte identifiserbare 
helseopplysninger 

Definisjon: helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre 
personentydige kjennetegn er fjernet. 

Opplysningene er ikke anonyme ettersom de knyttes til en 
enkeltperson. Kan knyttes til enkeltperson gjennom en 
kombinasjon av opplysninger om for eksempel alder, kjønn, 
bosted, yrke eller annet, såkalt bakveisidentifisering. 



Særlige kategorier pga
bakveisidentifisering, eksempler:
Pseudonymiserte opplysninger:

• Kvinnelig fastlege i kommunen på 
39 år…

• En familie fra Kongo med 5 barn 
på 2, 3,  5, 7 og 12 år som…

• Multihandicappet gutt på 14 år, 
rullestolbruker som bor i 
kommunal omsorgsbolig….

Særlige kategorier:

• Har leddgikt og bruker Metotrexat..
• Er konisert pga celleforandringer og …
• Har tatt influensavaksinen hver høst de 

siste årene..
• Har Mb Crohn og står på….
• Er katolikk og har motforestillinger mot…

Kan bakveisidentifiseres



Konsekvenser for dere

• Ikke send oss personinformasjon i særlig kategori på e-post!
• Tekst i inngående spørsmål må fjernes i utgående e-postsvar 

<<slettet av FHI>>

• Ved spørsmål som ikke kan stilles 
uten å måtte oppgi 
personinformasjon i særlig kategori: 
Ring i stedet for å sende e-post!



Referanser/bakgrunn:

• Lov om behandling av personopplysninger 
(personopplysningsloven), LOV-2018-06-15-38

• Datatilsynets nettsider: 
https://www.datatilsynet.no

• Interne FHI-prosedyrer om e-posthåndtering og 
håndtering av indirekte identifiserbare data

• Avklaringer fra FHIs egne jurister

https://www.datatilsynet.no/
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