
 

 

 
 

 

NÆRINGSUTVIKLINGSSEMINAR OM E-HELSE OG SIKKERHET 

TID: ONSDAG 29. NOVEMBER 2017, KL 10 – 15 

STED: Vitensenteret helse og teknologi, Drammen 
 
I mai 2018 får Norge nye personvernregler og dagens regelverk erstattes med EUs 
personvernforordning (GDPR). Som storforbrukere av personopplysninger, får både stat og kommune 
– og også private – flere og strengere plikter enn før med det nye regelverket. Vil det ivareta 
personvernet for den enkelte bedre, eller blir det en brems for digitaliseringen og medfører 
ytterligere byråkrati? Hvilke muligheter ligger det for næringsutvikling i denne sammenheng? 
Seminaret er aktuelt for ansatte som jobber med og er interessert i e-helse, IT-drift og sikkerhet, 
både offentlig og privat sektor. 
 

Seminaret er delt i 3:  
 

10:00 Del 1: Introduksjon til lovkrav og forskrifter rundt GDPR og innebygget personvern. 
Datatilsynet vil orientere om noen av de viktigste elementene og endringene sett fra 
Datatilsynets ståsted. Bl.a. gjennom en praktisk tilnærming til noen av de nye pliktene i 
regelverket, slik som innebygd personvern og vurdering av personvernkonsekvenser 
(DPIA). Er dette en mulighet eller en brems i utviklingen? Ved Camilla Nervik, 
seniorrådgiver Datatilsynet 
 

11:00 Del 2: Erfaringer fra leverandører (arbeidslunsj serveres under denne sesjonen) 
3 leverandører presenterer sine løsninger og tilnærminger til markedet. 
1) Sikkerheten starter med infrastrukturen. Hvilke løsninger jobber vi med og hva ser vi 

kommer av utfordringer? Dulram – v. Torstein Holtan Håvardsrud www.dulram.no  
2) Hvis du ikke vet hvem som har signert dokumentet, hva gjør du da? RTC Technology - 

ved Kjell Wiik www.rtctech.no  
3) Du må vite hvem som logger på, løsninger for en sikker ID uavhengig av enheter – 

Nexusgroup ved Bjørn Søland www.nexusid.no  
 

13:30 Del 3: Workshop om ulike problemstillinger 
Vi vil benytte dialog-kafe metoden. Det vil bli satt opp ulike bord med tema for diskusjon. I 
en dialog-kafe går du som deltager sammen med en annen partner (angi i påmeldingen 
om du vil gå med kollega eller om du vil bli matchet med en du ikke kjenner, men kan ha 
samarbeidsverdi med).  Det vil bli satt opp ulike tema for diskusjon med en bordvert. 
Gjennom 1,5 time vil du og din partner få diskutert alle problemstillinger og henge deg på 
dialogen fra andre. Bord-verten vil oppsummere for deg og tilslutt for hele forsamlingen. 
Problemstillingen ved hvert enkelt bord vil være næringsutviklingsmuligheter knyttet til 
hver enkelt av problemstillingene som er tatt opp før lunsj.  
 

15:00 Avslutning 

http://www.bfk.no/
http://www.dulram.no/
http://www.rtctech.no/
http://www.nexusid.no/


 

 

 
 

 
 

FINANSIERINGSMULIGHETER FOR GODE IDÉER 
 
Buskerud Fylkeskommune forvalter «Mobiliseringsprosjekt (FORREGION) 2017-2019 Buskerud1» og 
har gitt Vitensenteret helse og teknologi i samarbeid med kompetansemeglere i oppgave å arrangere 
nettverkssamlinger for næringsutvikling. Vi vil i etterkant av seminaret bistå bedriftene og de 
partnerne bedriftene har knyttet til seg med å bearbeide forslagene som har kommet opp, og avklare 
med bedriftene om de ønsker å gå videre til en forprosjektsøknad til fylkeskommunen. 
Mobiliseringsprosjektet har forprosjektmidler til rådighet (inntil NOK 200’), og en eventuell tildeling 
herfra vil kunne sette bedriften i posisjon til å utvikle søknad f.eks til RFF Oslofjordfondet eller andre 
norske, nordiske eller EU baserte utlysninger 
 
 

PÅMELDING  vitensenteret@usn.no   innen 22. november 2017 

 

Send mail med navn, telefonnummer, hvor du kommer fra og om du vil gå i lag med en du kjenner 

(oppgi navnet på denne). Informer oss gjerne om matallergier eller andre behov, med tanke på 

servering. 

 

PRAKTISK INFO 

Oppmøte i Vitensenteret helse og teknologi, 3. etasje i bygget som heter Papirbredden 2, vis á vis 
hovedbygningen på høyskolens campus i Drammen. Adresse: Grønland 51, 3045 Drammen 

Parkering 

Det er mulig å parkere i gaten utenfor campus (gaten heter Grønland). Vi anbefaler at man er 
påpasselig med parkeringstiden for å unngå bot. Alternativt kan man fra denne gaten kjøre ned i p-
kjeller tilhørende Menybutikken.  

 

Pris: Ingen deltakeravgift. Seminaret inngår i fylkeskommunens program for regional næringsutvikling  

 

Spørsmål?        Kontakt Kirsti Kierulf, mobil: +47 97191128 

 

 

                                                           
1 http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Naringsutvikling/Forskning-utvikling-og-innovasjon/FORREGION/ 
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