PERSONVERNKONFERANSEN 2018

PERSONVERN
prinsipielt sett

Personvernforordningen artikkel 5 knesetter seks generelle prinsipper for behandling av
personopplysninger. På årets personvernkonferanse har vi valgt fire av disse sentrale prinsippene som
utgangspunkt for analyse av forordningen og annen tilknyttet lovgivning. Vi tar med andre ord
utgangspunkt i prinsippene og undersøker hvilke konkrete utslag disse får i forordningen for øvrig, og i
personopplysningsloven (2018): Hvilke bestemmelser i forordningen og personopplysningsloven bidrar for
eksempel til å realisere formålsbestemthetsprinsippet, og hvordan henger disse bestemmelsene
sammen?
Norge har omfattende lovgivning innen helseområdet. Helseforskningsloven,
helseregisterloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og
pasientjournalloven er sentrale eksempler. Alle disse lovene gjelder enten behandling av
helseopplysninger eller forutsetter at slik behandling skjer. Vi avslutter konferansen med et innlegg som gir
oversikt over hvordan personvernforordningen virker inn på det nasjonale helserettslige området.

Program:
09.15 – 09.30

Registrering

09.30 – 09.40

Velkommen
Dag Wiese Schartum, SERI

09.40 – 10.15

Prinsippet om lovlig, rettferdig og åpen behandling
Dag Wiese Schartum, SERI

10.15 – 10.30

Spørsmål og diskusjon til Schartums innlegg

10.30 – 11.15

Formålsbestemthet: om prinsippet og implikasjonene
av prinsippet
Heidi Beate Bentzen, SERI

11.15 – 11.30

Spørsmål og diskusjon til Bentzens innlegg

11.30 – 12.45

Enkel formiddagsmat

12.45 – 13.30

Dataminimering: om prinsippet og implikasjonene av
prinsippet
Line Coll, Wikborg Rein

13.30 – 13.45

Spørsmål og diskusjon til Colls innlegg

13.45 – 14.05

Kaffepause

14.05 – 14.55

Lagringsbegrensningsprinsippet
Cecilie Rønnevik, Simonsen Vogt Wiig

14.55 – 15.10

Spørsmål og diskusjon til Rønneviks innlegg

15.10 – 15.55

Hvilken betydning har personvernforordningen for
helseområdet?
Sverre Engelschiøn, Helse- og omsorgsdepartementet

15.55 – 16.10

Spørsmål og diskusjon til Engelschiøns innlegg og
oppsummerende diskusjon

16.10

Slutt. God reise hjem!

Tid:
Fredag 7. desember 2018
kl.09.15 – 16.10
Sted:
Hotell Bristol
Påmeldingsfrist:
30.11.2018
Påmelding:
Nettskjema:
https://nettskjema.uio.no/answer/
104991.html
Det er et begrenset antall plasser, så
vær rask med påmeldingen
(først i tid, best i rett!).
Deltakeravgift:
kr 1500,- som inkluderer kaffe/te og
enkel formiddagsmat (dekker kun våre
avgifter).
Vi har et begrenset antall plasser for
studenter til
kr 100!

For mer informasjon, kontakt 22 85 01 01 eller gro.halvorsen@jus.uio.no.

