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1 INNLEDNING 
Dette dokumentet gir en kortfattet oversikt over systemer og tiltak for personvern og datasikkerhet i 
RoomMate AS. Dokumentet er ingen fyllestgjørende redegjørelse men er tenkt å gi leseren en 
overordnet oversikt. 
 
Personvern og datasikkerhet har vært sentralt i utviklingen av RoomMate-systemet. RoomMate er 
utviklet i Norge og Datatilsynet har vært konsultert både før og under utviklingsarbeidet. RoomMate er 
derfor et veldig godt eksempel på «Innbygd personvern» / «Privacy by design». 
 
RoomMate AS har stort fokus på både tekniske løsninger som ivaretar datasikkerhet og personvern 
samt organisatoriske tiltak som ivaretar kravene i Normen – «Norm for informasjonssikkerhet og 
personvern i helse- og omsorgssektoren». Selskapet har et komplett styringssystem for hvordan 
sensitive opplysninger behandles. Styringssystemet samt tiltak for datasikkerhet er beskrevet i 
avsnittene nedenfor. 
 
 

2 STYRINGSSYSTEM 
Styringssystemet for personvern og datasikkerhet består av en rekker firmastandarder som er 
obligatorisk å følge for alle ansatte. I tillegg til firmastandardene er det en rekke tilleggsdokumenter og 
tilsammen utgjør dette er komplett styringssystem som tilfredsstiller kravene i Normen. 
 
Sentralt i styringssystemet er dokumentet FS001, «Personvern og datasikkerhet, RoomMate AS». 
Dette dokumentet er organisert i 3 deler: 

• Styrende del 
• Gjennomførende del 
• Kontrollerende del 

 
I styrende del beskrives blant annet ansvarsforhold, sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og nivå for 
akseptabel risiko. Gjennomførende del beskriver de viktigste tekniske tiltak, tilgangsstyring og 
håndtering av data. Kontrollerende del beskriver sikkerhetsrevisjon, risikovurdering, avvikshåndtering 
og ledelsens gjennomgang. 
 
I tillegg til ovenstående er det separate firmastandarder for blant annet følgende: 

• Informasjonssikkerhetsinstruks 
• Sikkerhetskopiering og nødprosedyrer 
• Sårbarhetsanalyse 
• Kontroll med sensitive opplysninger 

 
Som supplerende dokumenter finnes blant annet: 

• Databehandleravtaler 
• Personvernpolicy 
• Konfidensialitetserklæringer for ansatte og innleid personell 
• Risikovurderinger 
• Rapporter fra sikkerhetsrevisjoner 
• Registrerte avvik 
• Rapporter fra ledelsens gjennomgang 
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Styringssystemet har vært gjenstand for ekstern revisjon ved en rekke anledninger. Blant annet har 
Norsk Helsenett godkjent systemet i forbindelse med at RoomMate ble integrert inn i Nasjonalt 
Velferdsteknologisk Knutepunkt (VKP). 
 
 
 

3 TEKNISKE TILTAK 
RoomMate-systemet er designet fra starten med fokus på personvern og datasikkerhet. Overordnet 
systemarkitektur er beskrevet i dokumentet RMD-010, «Systemarkitektur», men i korthet består 
systemet av selve RoomMate-sensoren og en sentral serverløsning. Det er – blant annet etter innspill 
fra Datatilsynet – gjort en rekke grunnleggende designvalg for datasikkerhet: 
 

• All anonymisering og deteksjon av kritiske situasjoner utføres av selve RoomMate-sensoren. 
Det sendes derfor ikke sensitive data ut fra sensoren annet enn i en alarmsituasjon eller hvis 
det gjennomføres tilsyn. 

• Den sentrale serverløsningen består av fysiske servere som er plassert i et sikret datasenter i 
Norge. Serverne eies av RoomMate AS og det er kun autoriserte ansatte i selskapet som har 
tilgang til disse. Denne løsningen er valgt som et alternativ til en kommersiell cloud-løsning 
hvor det kan være vanskelig å vite hvor data er lagret og hvordan de er sikret. 

 
RoomMate-systemet har også implementert en del funksjonalitet som har som formål å sikre systemet: 

• Totrinns-innlogging med kode til SMS eller app 
• IP-filtrering som begrenser tilgang til systemet fra forhåndsdefinerte IP-adresser. 
• Loggføring av metadata for alle kritiske hendelser, innlogginger og tilsyn. 
• Flere mekanismer for å forhindre hacking og dataangrep. 
• Loggføring 

 
I tillegg til ovenstående har selskapet en rekke selvpålagte begrensninger for best mulig personvern. 
Dette omfatter blant annet at det ikke er permanent lagring av video, bilder eller lyd i RoomMate-
systemet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


