
Mulige løsninger på utfordringene 
med internasjonal deling av data

Giske Ursin 
Direktør

Kreftregisteret

Rettslige utfordringer stanser internasjonal medisinsk forskning.   Det Norske Videnskaps-Akademi webinar 11/5 2021





Mulige løsninger for trygg deling av 
pseudonyme helseopplysninger

• Tekniske

• Juridiske



Tekniske løsninger
Privacy enhancing technologies (PET)

I STEDET for å dele pseudonyme individdata:
• Syntetiske data

• Fødererte analyser

I TILLEGG til juridisk løsning for å dele individdata:
• Fjernaksess

• Krypterte analyser
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Syntetiske data

• «Liksom» data  

• Oppdiktede data



Syntetiske data

• Computergenerert

• Basert på ekte data

• Mål:
• Se «ekte» ut 

• Sammenhengene forblir riktige

• Anonyme data  (ikke FOR likt de ekte!)

BRUKES:
• Lage store treningssett - 10 000+ individer
• OBS komplekse sammenhenger?
• OBS Personvern - hvis få individer

https://thispersondoesnotexist.com/
Produsert ved hjelp av generative adversarial network (GAN) teknologi



Fødererte analyser
• Flytter algoritmer, ikke data

• Manuell variant:
• En forsker ved hvert senter kjører analyser

• Mål:
• Dele anonyme resultatfiler

• Sammenhengene forblir riktige
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Forsker
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Norge

Dataprogram
Set data x;
If sex = male;
then do;
Proc….

Resultatfil
RRhigh_vs_low_smoking = 3,2
P=0,0004

BRUKES, men: 
• Tungvindt
• OBS Kan gi feil resultater
• OBS personvern – hvis veldig få data

Resultatfil
RRhigh_vs_low_smoking = 2,4
P=0,005



Fødererte analyser

• Automatisk variant

Senter 1

Server

Senter 2

Node

Node

Data

DataForsker

BRUKES IKKE: 
• MINDRE støy i resultatene
• OBS personvern /sikkerhet
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Fjernaksess

• Forsker i 3. land får fjernaksess til norsk server
• Vi styrer tilgang

• Men
• Fjernaksess = dataoverføring  
• Trenger overføringsgrunnlag

• Mål:
• Teknisk løsning – som muliggjør juridisk løsning for datadeling?



Krypterte analyser  

• Confidential computing (sikre enklaver) / Homomorfisk kryptering

• Finnes i noen skyplattformer (ikke i Norge)

• Computerintensivt!

• Men:
• Krypterte data er ikke anonyme
• Trenger overføringsgrunnlag

• Mål: 
• Solid teknisk løsning – som muliggjør:

• juridisk løsning for datadeling?
• bruk av skyløsninger med 3. lands skyleverandører?



Oppsummert - tekniske løsninger

• Syntetiske data og fødererte analyser:
• Brukes, men klare begrensninger  – obs STØY og personvern

• Erstatter IKKE behov for å dele data internasjonalt

• Fjernaksess og krypterte analyser:
• Kan bidra til å enklere finne juridiske løsninger?



Juridiske løsninger

For TRYGG dataoverføring



Juridiske løsninger – forslag

A) Norsk lovgiver

B) Datatilsynet

Behov for:
1. Mulig overføringsgrunnlag (GDPR)
2. Ytterligere tiltak og vurderinger (post-Schrems II)



A)  Forslag til norsk lovgiver



1. DATA lovlig overført FØR juli 2018 
der det ikke finnes Art 46 overføringsgrunnlag:

Gjelder overføringer gjort med tidl. helseforskningsloven § 37 annet ledd og annen norsk særlovgivning



Large number of ongoing projects with
National Institutes of Health in the US

http://iscintelligence.com/archivos_subidos/robert_eiss_gdpr_us-
eu_cooperation_in_biomedical_science_isc_gdpr_seminar_19_nov_2019.pdf

Dette må løses

1. DATA lovlig overført FØR juli 2018 
der det ikke finnes Art 46 overføringsgrunnlag:

Forslag:
Art 49 (1) (2) ?

Hvis ikke:
tilrettelegge i nasjonal rett for at unntak 
i Art 49 1 d (allmenne interesser) kan 
brukes?

Gjelder overføringer gjort med tidl. helseforskningsloven § 37 annet ledd og annen norsk særlovgivning

http://iscintelligence.com/archivos_subidos/robert_eiss_gdpr_us-eu_cooperation_in_biomedical_science_isc_gdpr_seminar_19_nov_2019.pdf


2. Dataoverføring – NYE prosjekter

Mange prosjekter (for eksempel med private institusjoner) kan bruke nødvendige garantier (Art 46 2 c): 

EU standardkontraktene

Men:  for de som IKKE 
kan bruke dette……. 
(føderale institusjoner i USA, Internasjonale organisasjoner)



2. Dataoverføring – NYE prosjekter

Avklaring om nødvendige garantier (art 46): 

Kan en offentlig norsk institusjon ta på seg ansvaret for den utenlandske institusjonen når 
risiko er lav?

• Ville løse rettsvern problemet («redress/indemnification») med amerikanske føderale 
institusjoner

• Aktuelt ved sterke tekniske/organisatoriske løsninger:
• Fjernaksess 
• Krypterte analyser
• Andre sterke tilleggstiltak/støylegging

• For andre spesialtilfeller:
• Laboratorieanalyser i spesial laboratorier
• Sparsomme data (sjeldne sykdommer) 

Skreddersydd kontrakt (Bespoke) Art 46 2 a



3. At politisk ledelse utøver innflytelse

• USA
• Må ÅPNE for effektivt rettsvern for ikke-amerikanere («redress») i føderal lovgivning!

• EU:
• Trenger brukbare nødvendige garantier (Art 46) 

• også for offentlige institusjoner utenfor EØS området 

• Evt. revider standardkontraktene for å fjerne problemene!



B) Forslag til Datatilsynet:

• Påvirke EDPB:  retningslinjer for alle nødvendige garantier (Art 46) raskt:
• Hvorav minst EN brukbar for deling av helsedata med:

• Amerikanske føderale institusjoner 
• Internasjonale organisasjoner

• Bidra til avklaringer i GDPR:
• Art 46 ansvar
• Art 49 (1)(2) informasjonskrav

• Maler/eksempler:  
• Ytterligere post-Schrems II tiltak (EDPB recommendation 01/2020):

• Detaljert veiledning 
• Maler/Standardiserte spørsmål til data importør

• USA/Australia/FN

• Oversikt over lovgivning i andre land
• f.eks. trengs ytterligere tiltak for Australia?



Oppsummert – løsninger for TRYGG datadeling:

• Tekniske løsninger:
• Erstatter ikke behov for å dele data

• Juridiske løsninger:
• Trenger overføringsgrunnlag:

• Data overført før juli 2018
• Unntak? Tilrettelegge i nasjonal lovgivning ved behov

• Nye prosjekter - der nødvendig:
• Avklaring om norsk institusjon kan ta alt ansvar

• Internasjonal politisk påvirkning 

• Fra Datatilsynet trenger vi:
• Retningslinjer, avklaringer  
• Gode maler for ytterligere post-Schrems II tiltak



TRYGG datadeling internasjonalt:

• Essensielt for medisinsk forskning
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