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GÅR TIL: Styremedlemmer    

FØRETAK: Helse Vest RHF    

DATO: 16.08.2018   

FRÅ:  Administrerande direktør    

SAKSHANDSAMAR: Hanne Løvereide Årstad   

SAKA GJELD:  Oversikt over aktuelle lover, forskrifter  og myndigheitskrav i 

perioden 05.06.2018 - 15.08.2018   

 

ARKIVSAK: 2018/91   

STYRESAK: 084/18   

 

STYREMØTE: 05.09. 2018   

 

Administrerande direktør si orientering pkt. 2   
 

  

Oversikt over aktuelle lover i perioden  05.06.2018 – 15.08.2018 

 

 

Dato for 

kunngjering 

Kva lova/endringa gjeld 

 

Lov om behandling av 

personopplysningar 

(personopplysningsloven)  

15.062018 Nytt personvernregelverk;  

 

Forordning EU 2016/679( GDPR)  erstattar 

nasjonal lovgjeving. Denne er direkte gjeldande i 

EU og gir avgrensa spelerom for nasjonale 

tilpassingar.  

 

Som følge av denne har vi fått ny 

personopplysingslov og justeringar i 

særlovgjevinga. 

 

I stor grad er dette ei vidareføring av gjeldande 

rett. Loven og personvernforordninga gjeld ved 

heilt eller delvis automatisert behandling av 

personopplysningar og ved ikkje-automatisert 

behandling av personopplysningar som inngår i 

eller skal inngå i eit register. 
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Forordninga og loven trådde i kraft 20. juli 2018 

Omtale av nye lover og reglar som tok til å gjelde frå 1. juli 2018 på Helse- og 

omsorgsdepartementet sitt område, blei publisert som ei nyhendesak på regjeringen.no. 

30.06.2018.  Det er også i saka vist ei oversikt over ikraftreding frå tidlegare i 2018. Ei kopi av 

saka vil derfor følgje notatet som vedlegg. 

 

 

Oversikt over aktuelle nye forskrifter og forskriftsendringar i perioden 05.06.2018 – 

15.08.2018 

 

Forskrift Dato for 

kunngjering 

Kva forskrifta/endringa gjeld 

Ingen aktuelle nye forskrifter i perioden. 

 

 

Oversikt over andre myndigheitskrav frå Helse- og omsorgsdepartementet i perioden 

05.06.2018 – 15.08.2018 

Myndigheitskrav Dato Kva saka gjeld 

Føretaksmøte i Helse 

Vest RHF 

13.06.2018 Det blei den 13. juni gjennomført føretaksmøte for 

behandling av årleg melding, godkjenning av 

årsrekneskap og årsmelding 2017 m.m 

 

Protokollen frå føretaksmøtet blir lagt fram for styret i 

eiga sak. 

 

Tilleggsdokument til 

oppdragsdokumentet 

2018 

29.06.2018 Tilleggsdokumentet blir lagt fram for styret i eiga sak. 

 

 

 

Vedlegg:  

Nyhendesak frå Helse og omsorgsdepartementet av 1. juli 2018 




