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NORSK

GDPR-veiledning for ResScan
Innledning
Den 25. mai 2018 trer den europeiske databeskyttelsesforordningen, Personvernforordningen (GDPR), i 
kraft. Den fullstendige teksten til GDPR kan leses her, på det språket du ønsker. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

Som bruker av ResScan™, kan det være at du behandler sensitiv personlig informasjon om fysiske 
mennesker. Din organisasjon vil ha utført en beredskapsgjennomgang for GDPR, og du bør alltid følge 
retningslinjene og veiledningen til organisasjonen din når du behandler sensitive personopplysninger. 
Denne veiledningen er ment å gi klarhet om hvordan du kan utføre bestemte aktiviteter definert av 
GDPR når du bruker ResScan. 

ResScan kan brukes som tenkt uten å behandle personlige data. Avsnittet under med tittelen «Artikkel 
11 – Behandling som ikke krever identifikasjon» beskriver hvordan du kan gjøre dette. Du bør gå 
gjennom driften av ResScan i organisasjonen din for å sikre at din bruk av ResScan er i samsvar med 
organisasjonens retningslinjer. 

Et sekundært formål med dette dokumentet er å avklare personvernemner som kanskje ikke er tydelige 
når du bruker ResScan. I en tid med tilkoblede enheter er det viktig å merke seg at ResScan er et 
frittstående skrivebordsprodukt som bare kobles til organisasjonens datanettverk. 

Denne veiledningen er organisert etter artiklene i GDPR, og bare de artiklene som gjelder eller krever 
tydeliggjøring er valgt ut. Hvis en GDPR-artikkel ikke er nevnt i denne veiledningen, gjelder ikke den 
artikkelen for bruk av ResScan. 

Ved å levere ResScan, fungerer ResMed som en uavhengig programvareleverandør (ISV), og fungerer 
ikke som dataansvarlig eller databehandler i normal drift. 

Artikkel 4 – Definisjoner 
Data om helse henviser til personopplysninger relatert til fysisk eller psykisk helse hos en fysisk person, 
herunder levering av helsetjenester, som avslører informasjon om hans eller hennes helsestatus.

Dataansvarlig henviser til den fysiske eller juridiske personen, myndigheten, byrået eller annet 
organ som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og midlene for behandling av 
personopplysninger.

Databehandler henviser til en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ 
som behandler personopplysninger på vegne av den dataansvarlige.

GDPR er den europeiske databekyttelsesforordningen, Personvernforordningen, som trer i kraft den 
25. mai 2018. Den nøyaktige offisielle tittelen er Forordning (EU) 2016/679, men begrepet «GDPR» er 
allment kjent og forstått. 

Personlige data viser til informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («registrert»): 
En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte.

Pseudonymisering henviser til behandling av personlige data på en slik måte at personopplysningene 
ikke lenger kan tilskrives en bestemt registrert uten bruk av tilleggsinformasjon.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679%20%20
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Artikkel 9 – Behandling av spesielle kategorier av personlige data
ResScan behandler sensitive personopplysninger om helsen til en fysisk person som angitt i paragraf (1) 
i artikkel 9.

Du er ansvarlig for å få samtykke fra den registrerte for å tillate behandling i henhold til paragraf (2) a) i 
artikkel 9, for å oppnå et rettslig grunnlag for behandling av en spesiell kategori av personopplysninger.

Artikkel 11 – Behandling som ikke krever identifikasjon
ResScan støtter bruken av pseudonymiseringstegn hvis du ønsker å administrere lagring av sensitive 
personopplysninger i organisasjonen. 

Når du oppgir pasientdetaljer, kan du bruke alle pseudonymiseringstegn bestemt av organisasjonens 
retningslinjer. Pseudonymiseringstegnene skal angis i feltene Etternavn, Fornavn, Pasient-ID og 
Referanse-ID. ResScan vil også fungere med enhver tillatt fødselsdato. 

Artikkel 12 – Registrert-forespørsel
Hvis du mottar en forespørsel om å angi informasjon knyttet til behandlingen av en registrert, kan du 
utføre følgende trinn for å hente disse dataene fra ResScan. 

Hvis denne forespørselen er lovlig i følge retningslinjene til organisasjonen din, og den registrerte 
har tenkt å bruke dataene i et annet ResScan-system, kan du bare kopiere filene som vanligvis er 
lokalisert i %PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\<data subject>. (Du kan velge å lagre 
pasientdataene på et annet sted når du oppretter pasienten). Det opprettes en mappe for hver pasient 
du oppretter i ResScan, og en annen forekomst av ResScan 6.0 eller nyere kan få tilgang til ResScan-
filen ved å plassere filen på det samme stedet i den nye Controller’s ResScan personlige datamaskin. 

Hvis den registrerte ikke har spesifisert at et annet ResScan-system skal brukes, kan du eksportere 
ResScan-oppsummeringsdata fra pasientfilen ved å bruke instruksjonene nedenfor, som også finnes 
i avsnittet «Exporting Data Files» (Eksportere datafiler) i ResScan klinisk veiledning (versjon 6.0 eller 
nyere).

1. Fra menyen File (fil) velger du Export (eksporter). Dialogboksen Export Patient file to CSV 
(eksporter pasientfil til CSV) vises.

(Merk: Før dialogboksen åpnes viser ResScan en indekseringsmelding. Denne meldingen er 
generelt kort. Imidlertid kan du avbryte indekseringen ved å trykke på knappen Cancel (avbryt)).

2. Velg pasientgruppen fra rullegardinlisten Patient Group (pasientgruppe).

3. Velg datointervallet som CSV-filene skal genereres fra.

4. Velg en eller flere pasientfiler fra listen over pasienter.

5. Klikk på knappen Export Selected (eksporter valgte).

En CSV-fil blir generert for hver av de valgte pasientene. Navnet på filen er det samme som navnet 
på pasienten.
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Alternativt kan du eksportere alle pasientfiler i en pasientgruppe til en enkelt CSV-fil ved å klikke på 
knappen Export All (eksporter alle). Navnet på den genererte CSV-filen er det samme som navnet på 
pasientgruppen. 

Etter at du har eksportert filene, starter Windows Explorer automatisk i mappen som filene er 
lagret i: %USERPROFILE%\Documents\ResMed\ResScan\Exports (Windows 7, Windows 8.1, 
Windows 10).

Vær oppmerksom på at den dataansvarlige som drifter ResScan er ansvarlig for å avgjøre om 
rettighetene i paragraf (1) i denne artikkelen negativt påvirker andres rettigheter og friheter, som 
deklarert i henhold til paragraf (4) i artikkel 20.

Artikkel 14 – Informasjon som skal angis der personlige data ikke er hentet 
fra den registrerte
Artikkel 14 gjelder ikke for bruken av ResScan, siden ingen andre dataansvarlige er involvert. ResScan 
overfører ikke, og samler ikke inn, data i noen form fra andre dataansvarlige eller databehandlere. Det 
er ingen automatiske overføringer av data fra ResScan tilbake til ResMed. ResScan er kun innenfor 
sikkerhetsdomenet til organisasjonens Windows-domene eller skrivebordsprofiler. 

ResScan samler inn maskindata fra ResMeds behandlingsenheter basert på samhandlingen mellom 
enheten og en registrert. Behandlingsenheten som leverte personopplysningene er under din kontroll, 
og styres av deg som fungerer som den dataansvarlige som hentet personopplysningene.

Artikkel 17 – Rett til å slette («rett til å bli glemt»)
Hvis du mottar en forespørsel fra en registrert om å få sin personlige informasjon slettet, kan du 
slette ResScan-dataene enten via ResScan-programvare eller ved å slette en fil ved hjelp av Windows 
filutforsker. 

Hvis du sletter dataene via ResScan, unngår du faren for at de slettede dataene lagres i Windows 
papirkurv. Hvis du sletter pasientdata ved hjelp av Windows filutforsker, må du forsikre deg om at 
dataene også fjernes fra papirkurven din i Windows. 

ResScan-grensesnittet for å slette en pasient oppretter også Windows rev.logger for handlingen. 
En sletting utført med Windows filutforsker etterlater kun en rev.oppføring avhengig av 
revisjonsinnstillingene til Windows-domenet ditt. Se din Windows IT-administrator for mer informasjon 
om dette emnet.

Det anbefales på det sterkeste at du alltid sletter personlige data i ResScan via ResScan-grensesnittet. 
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Bruke ResScan-grensesnittet
I ResScan-programvaren starter du Pasientfilbehandler fra Verktøymenyen. Der er knappene til å slette 
en gruppe pasienter eller en enkelt pasient. 

Bruke Windows filutforsker-grensesnittet
Du kan også slette personlige data via Windows filutforsker. Standard filplassering er 
%PUBLIC%\Documents\ ResMed\ResScan3\Patients folder. Du, eller et annet medlem av 
organisasjonen din, kan ha valgt å lagre filene et annet sted. Hvis du ikke er sikker på hvor filene er, kan 
du finne ut av dette i Patient Manager (pasientadministrasjon) i ResScan. 

En separat Windows-mappe er opprettet for hver pasient du oppretter i ResScan. Bare slett filen ved 
å bruke kommandoer i Windows filutforsker. Du må også sikre at dataene er fjernet fra Windows 
papirkurv. 

Organisasjonen din, som den dataansvarlige, er ansvarlig for å vurdere lovligheten av dataoppbevaring i 
henhold til paragraf (3) i artikkel 17. 

Artikkel 20 – Rett til dataportabilitet
Hvis du mottar en forespørsel om å levere et strukturert, vanlig og maskinlesbart format av personlige 
data, kan du utføre følgende trinn i ResScan. 

Personlige data kan eksporteres fra ResScan-programvaren i et maskinlesbart format. Overføringen 
av ekstraherte personopplysninger må utføres av organisasjonen din ved hjelp av deres nåværende 
prosesser for å avsløre sensitiv personlig informasjon til en annen dataansvarlig. 
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Hvis forespørselen om dataportabilitet er lovlig i følge retningslinjene til organisasjonen 
din, og den registrerte har bedt om at deres data leveres til en annen dataansvarlig for å 
brukes i et annet ResScan-system, kan du bare kopiere filene som vanligvis er lokalisert i 
%PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\<data subject>. (Du kan velge å lagre 
pasientdataene på et annet sted når du oppretter pasienten). Det opprettes en mappe for hver 
pasient du oppretter i ResScan, og en annen forekomst av ResScan 6.0 eller nyere kan få tilgang til 
ResScan-filen ved å plassere filen på det samme stedet på den personlige datamaskinen hos den nye 
dataansvarlige. 

Hvis den registrerte ikke har spesifisert destinasjonen for sine personlige data, kan du eksportere 
ResScan-oppsummeringsdata fra pasientfilen ved å bruke instruksjonene nedenfor, som også finnes 
i avsnittet «Exporting Data Files» (Eksportere datafiler) i ResScan klinisk veiledning (versjon 6.0 eller 
nyere).

1. Fra menyen File (fil) velger du Export (eksporter). Dialogboksen Export Patient file to CSV 
(eksporter pasientfil til CSV) vises.

 (Merk: Før dialogboksen åpnes viser ResScan en indekseringsmelding. Denne meldingen er 
generelt kort. Imidlertid kan du avbryte indekseringen ved å trykke på knappen Cancel (avbryt)).

2. Velg pasientgruppen fra rullegardinlisten Patient Group (pasientgruppe).

3. Velg datointervallet som CSV-filene skal genereres fra.

4. Velg en eller flere pasientfiler fra listen over pasienter.

5. Klikk på knappen Export Selected (eksporter valgte).

En CSV-fil blir generert for hver av de valgte pasientene. Navnet på filen er det samme som navnet 
på pasienten.

Alternativt kan du eksportere alle pasientfiler i en pasientgruppe til en enkelt CSV-fil ved å klikke på 
knappen Export All (eksporter alle). Navnet på den genererte CSV-filen er det samme som navnet på 
pasientgruppen. 

Etter at du har eksportert filene, starter Windows Explorer automatisk i mappen som filene er 
lagret i: %USERPROFILE%\Documents\ResMed\ResScan\Exports (Windows 7, Windows 8.1, 
Windows 10).

Vær oppmerksom på at den dataansvarlige som drifter ResScan er ansvarlig for å avgjøre om 
rettighetene i paragraf (1) i denne artikkelen negativt påvirker andres rettigheter og friheter, som 
deklarert i henhold til paragraf (4) i artikkel 20.

Artikkel 22 – Automatisert individuell beslutningstaking, inkludert profilering
ResScan-programvare utfører ikke profilering eller automatisert beslutningstaking. ResScan-programvare 
brukes til beslutningstaking av opplærte medisinske fagfolk som drifter ResScan. 

Artikkel 25 – Datavern gjennom utforming og som standardinnstilling
ResMed har tatt hensyn til det aktuelle tekniske nivået, implementeringsomkostningene og den 
pågående behandlingens karakter, omfang, sammenheng og formål for denne oppgraderingen av 
ResScan. Som en produsent av medisinske apparat, har ResMed en eksisterende robust prosess for 
cybersikkerhet gjennom utforming på alle våre enheter, skrivebordsprodukter og skytjenester. Som en 
uavhengig programvareleverandør av ResScan-skrivebordsverktøy, ble personvern gjennom utforming 
lagt til våre protokoller for cybersikkerhet gjennom utforming. Ettersom ResScan er et regulert medisinsk 
apparat, er personvern ved utforming og sikkerhet ved utforming underlagt gjennomgang og tilsyn av 
europeiske og globale medisinske produksjonsforskrifter. 

Spesielt for ResScan, gjenspeiles dette i muligheten til å operere ResScan uten personlige data. Dette 
overholder dataminimeringsveiledningen for personvern gjennom utforming. 

Du kan finne ut mer om forpliktelsene til organisasjonen din i henhold til GDPR ved å ta kontakt med den 
aktuelle avdelingen i organisasjonen din. Du kan også inspisere nettstedene for Europa-kommisjonens 
regler for næringsliv og organisasjoner om databeskyttelsesreformen her: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

Du kan også søke på nettstedet til din nasjonale databeskyttelses- eller personvernkommisjon. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en
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Artikkel 32 – Behandlingssikkerhet
ResScan opprettholder revisjonsoppføringer av behandlingsaktiviteter i Windows-hendelseslogger. 

Etter at du har rullet ut ResScan 6.0, bør du starte den personlige databehandlingsenheten på nytt for 
å bruke oppdateringene til konfigurasjonen av Windows-hendelseslogg. Omstarten er nødvendig for at 
Windows skal kunne opprette en ny hendelsesloggfil spesielt for ResScan. ResScan-loggen vil vises 
under Hendelsesmappen «Applications and Service Logs» (Program- og tjenestelogger).

ResScan-hendelsene plasseres i en Windows-fil som finnes på 
%WINDIR%\System32\winevt\Logs\ResScan.evtx

Hvis du ikke har startet den personlige databehandlingssenheten på nytt etter at du rullet ut ResScan, vil 
ResScan-loggoppføringene være i plasseringen «Windows Logs\Applications» (logger/programmer) og 
du må filtrere i kilden når du velger den loggen. 

Hendelseskilden til alle oppføringer er ResScan. Oppgavekategorien er «RW-tilgang». Event 
Data (Hendelsesdata) beskriver de bestemte handlingene utført av brukeren mot en bestemt 
pasientoppføring. 

Vedlegg A gir eksempler på hvordan oppføringene i Hendelsesloggen vil se ut for registrerte hendelser.

Organisasjonen din har avgjort risikoprofilen for driften av ResScan-programvaren, basert på de 
unike driftsforholdene i din organisasjon. En del av risikovurderingen inkluderer bruk av Windows-
krypteringsfunksjoner. Det er kommersielle og gratis krypteringsprodukter for skrivebord som tilbyr 
toppmoderne krypteringstjenester, og ResScan-systemet vil fungere som tiltenkt på krypterte disker.
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Hvis krypteringstjenestene dine bruker kryptering på mappenivå, må du være oppmerksom på følgende 
mappeplasseringer av personlig data når ResScan brukes: 

%PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\

(Du kan velge å lagre pasientdataene på et annet sted når du oppretter pasienten).

Hvis du bruker faktiske navn i din bruk av ResScan, vil også Windows hendelseslogger inneholde 
pasientnavnet. Plasseringen av denne mappen er %WINDIR%\System32\winevt\Logs. Vær 
oppmerksom på at andre Windows-tjenester skriver til Hendelseslogger på denne plasseringen, så du 
bør kun kryptere denne mappen i samråd med din Windows IT-administrator. 

Brukerstyring for ResScan utføres kun via Windows kontoadministrasjonsverktøy og -tjenester. Hvis 
en Windows-konto kan logge på en personlig databehandlingsenhet der ResScan er rullet ut, vil den 
kontoen kunne starte ResScan. 

Som en bestepraksis for datavern, bør enheten med ResScan implementere Windows’ retningslinjer 
for sperring av inaktivt skrivebord. Ta kontakt med din Windows IT-administrator for å finne ut hvordan 
organisasjonen din har implementert denne kontrollen. 

Artikkel 44 – Generelt prinsipp for overføringer
ResScan-systemet overfører ikke data av noen form til ResMed eller noen andre dataansvarlige eller 
-behandlere. Overføring av personlige data fra ResScan kan bare utføres manuelt av et autorisert 
medlem av den dataansvarlige som drifter ResScan. 

Artikkel 87 – Behandling av det nasjonale identifikasjonsnummeret
Bruken av et nasjonalt identifikasjonsnummer er ikke påkrevd for effektiv drift av ResScan, og ResMed 
anbefaler at det nasjonale identifikasjonsnummeret ikke brukes innen ResScan. 

Vedlegg A – Eksempler på Windows hendelsesloggoppføringer
Nedenfor er det skjermdumper som viser eksempler på hvordan oppføringene i Windows 
hendelseslogger vil se ut: 

HANDLING: Bruker «pcappdev» logget inn på ResScan. 
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HANDLING: En pasient ble opprettet

Andre handlinger vil ligne, teksten i fanen General (Generelt) vil avsløre bruker-ID-en, pasienten og 
handlingen. 

Referanser
Den fullstendige teksten til GDPR-lovgivningen, i et språk og format som du velger:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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