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Informasjon om leverandør
I disse spørsmålene ønsker vi å innhente informasjon om selskapet. Kontaktdetaljene, navn på 
innsender og epost, vil kun benyttes til vurderingen og oppfølgning av innsendt skjema. 

Nordic Brain Tech AS

Selskapsnavn:1.

Cathrine Ro Heuch

Navn på innsender:2.

cathrine@nordicbraintech.no

E-post:3.

Brain Twin

Produktnavn:4.

Informasjon om produktet/tjenesten



Her ønskes det informasjon knyttet til formål og bruksområder for produktet/tjenesten som vil 
benyttes i evalueringsprosessen. 

Brain Twin er en digital hodepinedagbok som hjelper pasienter å loggføre og å holde
oversikt over hodepine og medisinbruk. Brain Twin hjelper helsepersonell å få enkel oversikt
over pasientrapporterte data relatert til sin hodepinesykdom.

Dette er teksten som vil bli benyttet i kvalitetsstempelet. 

Hva er er den tiltenkte bruken eller formålet med produktet/tjenesten?5.

Pasienter med hodepinesykdommer, for eksempel migrene, tensjonshodepine eller post-
traumatisk hodepine. Brukeren av Brain Twin kan være tilknyttet helsevesen og benytte
verktøyet i oppfølging av fastlege eller nevrolog, eller benytte appen på egenhånd.
Helsepersonell anbefaler i dag Brain Twin til hodepinepasienter slik at de kan bruke
pasientrapporterte data i oppfølging og behandling av pasienten. Dette er et anbefalt
verktøy og et av de viktigste i oppfølging/behandling av pasientgruppen.

Hvem skal bruke produktet/tjenesten?6.

Mobilapp for Android og iOS.

Android, Apple iOS, nettside, plattformer eller andre operativsystem. 

Hvilket operativsystem er produktet/tjenesten utviklet for?7.

Norsk og Engelsk

Eks. norsk; svensk; engelsk. 

Hvilke språk støtter produktet/tjenesten?8.

Personvern
I denne seksjonen kommer det spørsmål knyttet til produktets/tjenestens personvern. 



Datatilsynets veileder for behandlingsoversikt(/-protokoll): 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/protokoll-over-
behandlingsaktiviteter/ (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-
plikter/protokoll-over-behandlingsaktiviteter/)  
Rettslig grunnlag for hver behandling må vedlegges.

Det er etablert en behandlingsoversikt med forklaring på hvilke 
personopplysninger som samles inn til hvilket formål og på hvilke systemer.

9.

Ja

Nei

Personvernerklæringen skal skrives slik at innholdet er forståelig og tydelig for målgruppen. 
Datatilsynet har en veileder på personvernerklæring her: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-
og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-
virksomheten-gi-informasjon-om/ (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-
plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-virksomheten-
gi-informasjon-om/)

Selskapet har utarbeidet en personvernerklæring. Denne er oppdatert og 
lett tilgjengelig.

10.

Ja

Nei

Følgende kategorier av personlige opplysninger behandles for å levere Brain Twin sin
digitale loggføringstjeneste GDPR Art. 6(1)(b), jf. Art. 9(2)(a) - Epostaddresse - IP-addresse -
Operativsystem - Telefontype - Installasjonsid - Opplysninger om hodepine; intensitet,
hyppighet, varighet, smertelokasjon, hvordan smerten oppleves, ledsagende symptomer,
ledsagende automatisk egenskaper, aurasymptomer, triggere og premonitore symptomer -
Medisininformasjon, herunder type medikament, antall administrasjoner, dose og
dosestørrelse Det innhentes eksplisitt samtykke for behandlingen av særlige kategorier av
personopplysninger GDPR Art. 6(1)(a), jf. Art. 9(2)(a). Alle særlige kategorier av
personopplysninger samles direkte fra den registrerte gjennom loggføringstjenesten på
frivillig basis. Den registrerte kan velge å ikke registrere personlige opplysninger de ikke
ønsker å loggføre. - Medisiner i bruk - Bruk av stimulantia (alkohol og røyk) - Informasjon
om brukeren har psykiske eller fysiske diagnoser - Brukerens menstruasjonssyklus -
Familieanamnese, herunder opplysninger om andre familiemedlemmer har hodepine og
hvilken relasjon man har til familiemedlemmet - Opplysninger om dag brukeren først
oppdaget hodepinen, herunder alder og utløsende årsak - Opplysninger om
sykdomsutviklingen fra første gang med hodepine

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:11.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/protokoll-over-behandlingsaktiviteter/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-virksomheten-gi-informasjon-om/


Personvernerklæringen er utarbeidet for å være kort, forståelig og tydelig. Den er
tilgjengelig via app og nettside. Personvernerklæring er utarbeidet sammen med advokater i
SANDS.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:12.

https://www.braintwin.no/personvernerklaering

Legg inn lenke for personvernerklæringen:13.

Datatilsynets veileder om personvernombud: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-
plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/ (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-
plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/) 

Selskapet har en dedikert person som personvernombud.14.

Ja

Nei

Marcus Engebretsen

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:15.

Det eksisterer en fullstendig liste over alle underleverandører og tredjeparter 
som produktet/tjenesten benytter.

16.

Ja

Nei

Legg ved fullstendig liste over underleverandører og tredjeparter:17.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/


Microsoft Azure brukes til autentifisering og lagring personlige data, inkludert særlige
kategorier av personlige opplysninger. Sentry brukes til lagring av applikasjonslogger. På
grunn av at Sentry overfører opplysninger til USA, ryddes alle applikasjonslogger for alle
spor a personlige opplysninger før de overføres. Nordic Brain Tech jobber aktivt med å flytte
lagring av applikasjonslogger til Microsoft for å eliminere personvernkonsekvensen ved
denne overføringen.

Datatilsynets veileder om forbrukerrettighetene: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-
plikter/virksomhetenes-plikter/legge-til-rette-for-rettigheter/ 
(https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/legge-til-rette-for-
rettigheter/)  
-          Retten til sletting 

-          Retten til endring 

-          Retten til innsyn 

-          Retten til portabilitet 

-          Retten til å trekke samtykke 

-          Retten til å kunne be om eksporterte data

Forbrukerrettighetene som definert i GDPR er enkelt og godt forklart for 
brukeren. Det er enkelt for bruker å be om de ulike rettighetene.

18.

Ja

Nei

Ja - Den registrertes rettigheter er tydelig og kortfattet beskrevet i personvernerklæringen.
Den registrerte kan utøve rettighetene sine via å sende en epost-forespørsel til
info@nordicbraintech.no. Enhver forespørsel vil behandles innen 30 dager. Selskapet
arbeider med å automatisere prosessene slik at den registrerte kan kreve sine rettigheter
mer sømløst. Vi referer da spesifikt til følgende rettigheter: - Retten til sletting, - Retten til
innsyn, - Retten til portabilitet, - Retten til å trekke samtykke, og - Muligheten til å
eksportere alle data,

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:19.

Dersom appen kan brukes av barn, foreligger det en egen avtale og 
personvernerklæring. Den er tilrettelagt slik at samtykke kan utføres av 
foresatte ved barn under 16 år.

20.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/legge-til-rette-for-rettigheter/


Datatilsynets veileder for tjenester mot barn og unge forbrukere: 
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-
medlemskap/digitale-tjenester-og-forbrukeres-personopplysninger/barn-og-unge-forbrukere/ 
(https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-
medlemskap/digitale-tjenester-og-forbrukeres-personopplysninger/barn-og-unge-forbrukere/)

Ja

Appen kan ikke benyttes av barn

Den kan ikke brukes av barn - Appen er tiltenkt voksne over 16 år.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:21.

Eksempel og mal: 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-
personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/ 
(https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-
personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/)

Det er laget en personvernkonsekvensvurdering. 22.

Ja

Nei

Ja - En personvernkonsekvensvurdering er utført i henhold til GDPR Art. 35. Vurdering har
tatt utgangspunkt i følgende kilder i prioritert rekkefølge: - GDPR Art. 35 - WP 248 rev.01
Guidelines on DPIA and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for
the purposes of Regulation 2016/679 - Visma DraftIt’s Privacy DPIA modul
Personvernkonsekvensvurderingen inneholder følgende momenter hvilket har blitt vurdert
og godkjent av personvernombud, kvalitetssjef og administrerende direktør i Nordic Brain
Tech: - Kontekstuell beskrivelse av produktet - Beskrivelse av behandlingsaktiviteter og
lovlighet av behandlingen - Vurdering av sannsynlighet for en høy personvernrisiko for de
registrerte - Risikoanalyse med følgende innhold - Generelle risikoer - Risikoer knyttet til
behandlingsformål og lovlighet - Risikoer knyttet til typen personlige data som behandles -
Risikoer knyttet til informasjonen som presenteres for den registrerte - Risikoer knyttet til
den registrertes rettigheter - Risikoer knyttet til overføringer og mottakere av personlige
data - Risikoer knyttet til sikkerhet og hendelseshåndtering Vurderingen konkluderte med at
det er høy risiko knyttet til overføringer og mottakere av personlige data med mindre

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:23.

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-medlemskap/digitale-tjenester-og-forbrukeres-personopplysninger/barn-og-unge-forbrukere/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/


ytterligere tekniske tiltak blir innført som anbefalt av det europeiske personvernrådet (EDPB)
i etterkant av Schrems II dommen, og at det er høy risiko knyttet til hendelseshåndtering
som følge av organisasjonen sin størrelse. Organisasjonen jobber aktivt med å redusere
disse personvernrisikoene gjennom følgende aktiviteter: - Implementering av ytterligere
tekniske tiltak - Implementering av et sikkerhetssystem (ISMS) i henhold til ISO 27001 -
Gjennomføring av årlige penetrasjonstester

Eksempel og mal: 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/ 
(https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/)

Det eksisterer databehandleravtaler mellom alle databehandlere og 
behandlingsansvarlige. Disse er tydelige og gjelder for behandling og avklart 
formål.

24.

Ja

Nei

Ja alle databehandlere har databehandleravtaler. Microsoft og Sentry har databehandlere
med Standard kontraktklausuler (SCC) nylig oppdatert i september 2021 da de er
internasjonale selskaper. Microsoft og Sentry er i henhold til disse avtalene dataimportører.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:25.

Universell utforming
Offentlige og private virksomheter med tjenester rettet mot allmennheten har plikt til universell 
utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner. 
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 
forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av 
funksjonsnedsettelse.

Brukere har vært involvert i utviklingen av appen?26.

Ja

Nei

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/


I utviklingen av produktet har vi hatt tett dialog med pasientforeningen Hodepine Norge, og
hyppige intervjuer og brukertester med brukere (omtrentlig 50 brukere totalt over en 6-
måneders periode). I januar 2022 har vi etablert et brukerpanel med 4 brukere som møtes 1
gang per måned sammen med en designer i Nordic Brain Tech (samtykke sikret i
Samtykkeskjema). Alle tilbakemeldinger anonymiseres og lagres i selskapet sitt
dokumenthåndteringssystem. Tilbakemeldinger kan deretter spores til designendringer i
produktet.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:27.

Standarder som kan benyttes er WAD, WC3, WCAG 2.1 AA or AAA, ISO 9241, Apple HIG, or 
Android App Quality Guidelines.

Verktøyet utvikles i henhold til forskrift om universell utforming og forholder 
seg til standarder for beste praksis. 

28.

Ja

Nei

Utviklingen foregår i henhold til WCAG 2.1 AA og interne designprinsipper som anvendes av
selskapet på tvers av våre produkter.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:29.

Dersom det brukes medisinske eller tekniske faguttrykk er disse enkelt forklart.  30.

Ja

Nei

Gjennom medvirkning fra nevrologer ved St. Olavs hospital i Trondheim er medisinske
faguttrykk enkelt forklart. Nordic Brain Tech legger stor vekt på at grensesnittet skal være
enkelt å forstå uten bruk av medisinske eller tekniske faguttrykk. Der det er nødvendig med
mer presis bruk av faguttrykk er spørsmålstegn-ikoner hyppig brukt i appen for å enkelt
forklare meningen for brukeren.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:31.



Det er henvist til kilder for helseinformasjonen i appen som er beskrevet for 
brukere.

32.

Ja

Nei

Dette blir ikke henvist til kilder for helseinformasjon i dag. Selskapet har ansett det som en
viktig jobb å kunne kvalitetssikre slike kilder før de inkluderes i en helseapp. Dette er noe
som er tiltenkt en framtidig versjon av Brain Twin for å øke kunnskapsnivå hos brukerne og
gjøre appen mer brukervennlig.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:33.

Informasjonssikkerhet
I denne seksjonen dekkes kriterier knyttet til sikring av appens eller underliggende infrastruktur 
lagring eller behandling av informasjon.

- Eksisterer det dokumentasjon for konfigurasjon av underliggende teknisk infrastruktur? 
- Er prosesser etablert for å håndtere en økning eller endring i bruk? 
- Er tester og testutfall sporbart i hele appens livssyklus?

Appen har god teknisk stabilitet og skalerbarhet.34.

Ja

Nei

Brain Twin er designet for å skalere til en brukermasse på 100 000 – 1 000 000 månedlige
aktive brukere. Den underliggende arkitekturen støtter dermed automatisk oppskalering fra
dagens brukertall på 8 000 månedlige aktive brukere. Brain Twin sin livssyklus følger
selskapet sin interne utviklingsprosess som er utformet i henhold til ISO 62304 (Software
lifecycle for medical device) med et par unntak: - Selskapet har i begrenset grad fulgt
kravene til sporbarhet - Selskapet har i begrenset grad gjennomført planlegging av alle app-
oppdateringer Følgende dokumentasjon dokumenterer Brain Twin sin underliggende

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:35.



tekniske infrastruktur: - Risikoanalyse rettet mot informasjonssikkerhet -
Personvernkonsekvensvurdering som inneholder risikoanalyse rettet mot personvern -
Software kravspesifikasjon - Software-arkitektur Kildekode utvikles lokalt på utviklere sine
laptoper og lagres i versjonskontrollsystemet GitHub. GitHub sørger for sporbarhet i form av
hvem som har gjort oppdateringer i appen, og hvem som tester at oppdateringer er gjort i
henhold til kravspesifikasjonen og arkitekturen. Enhetstester kjøres automatisk for en stor
andel av appens krav for alle endringer som blir gjort.

Eksempel på beste praksis: 
https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/latest/3-
The_OWASP_Testing_Framework/1-Penetration_Testing_Methodologies (https://owasp.org/www-
project-web-security-testing-guide/latest/3-The_OWASP_Testing_Framework/1-
Penetration_Testing_Methodologies)

Har det blitt gjennomført penetreringstest/ sårbarhetstest i henhold til beste 
praksis?

36.

Ja

Nei

Selskapet utfører årlige manuelle penetrasjonstester. Manuelle penetrasjonstester utføres av
en kvalitetssikret partner (for eksempel Watchcom) med et åpent scope. Nordic Brain Tech
gir aktøren innsikt i sin risikovurdering og arkitektur, og tilpasser testen basert på de mest
kritiske risikoene i systemet. Manuelle penetrasjonstester utføres kun årlig som følge av
selskapet sin økonomiske situasjon som oppstartsbedrift. Selskapet har et aktivt mål om å
forbedre sin sikkerhetspositur gjennom framtidige ansettelser innenfor sikkerhetsarkitektur
og hendelseshåndtering, som på sikt kan bidra til å plassere selskapet i en posisjon til å
gjøre mer regelmessige penetrasjonstester. Selskapet utfører også automatiske
sårbarhetstester og penetrasjonstester på daglig og ukentlig basis. Ukentlig skannes alle
åpne endepunkter for kjente sårbarheter via OWASP sine tilgjengelige sårbarhetsskannere.
Ved alle endringer av kildekode utføres følgende tester: - Software Composition Analysis
(SCA) gjennom Debricked. Dette verktøyet undersøker all tredjepartskode for kjente
sårbarheter og lisensrisikoer. Gjennom dette verktøyet fåor også selskapet en Software Bill
of Material (BOM). - Sårbarhetsskanning av docker containere gjennom Qualsys. Dette
verktøyet undersøker all tredjepartskode pakket i docker container for kjente sårbarheter. -
Microsoft Defender for Cloud oppdateres regelmessig ved alle endringer av skyinfrastruktur
i Microsoft Azure og gir selskapet innsikt i beste praksis. - Enhetstest av tilgangskontroller i
henhold til kravspesifikasjon.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:37.

https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/latest/3-The_OWASP_Testing_Framework/1-Penetration_Testing_Methodologies


Eksempel på rammeverk for vurdering: 
https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ 
(https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/) 
eller 
https://github.com/OWASP/owasp-masvs (https://github.com/OWASP/owasp-masvs)

Har det blitt gjennomført en teknisk sikkerhetsvurdering/gjennomgang av 
appen?

38.

Ja

Nei

Med utgangspunkt i selskapets risikoanalyse og softwarearkitektur, gjøres det en årlig
sikkerhetsvurdering av appen med ekstern hjelp. I 2021 ble en sikkerhetsvurdering gjort av
Watchcom. En ny teknisk sikkerhetsvurdering vil bli gjort i løpet av våren 2022. En
sikkerhetsarkitektur tar utgangspunkt i: - OWASP Mobile Security Testing Guide - Microsoft
Azure CIS Kontektsten for hvilke standarder og rammeverk Brain Twin implementer fungerer
også som input til denne vurderingen.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:39.

Har leverandøren og andre parter som tilbyr tjenester i tilknytning til 
produktet/tjenesten implementert ISO 27001/2 eller tilsvarende? 

40.

Ja

Nei

Et arbeid med å implementere et system som følger ISO 27001 og ISO 13485 er under
arbeid. Selskapet har en plan om sertifisering i henhold til følgende tidslinje - ISO 27001
Information Security – Q4 2022 - ISO 13485 QMS for medical device – Q3 2023

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:41.

Eksempler: 
- Korrekt bruk av biometriske sensorer og sikker maskinvare 

Er prosess for sikker utvikling (SDLC, Software Development Life Cycle) fulgt. 42.

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://github.com/OWASP/owasp-masvs


- Sikker bruk av tredjepartskode 
- Implementasjon av brukerautentisering, autorisasjon og øktadministrasjon  
- Beskyttelse av data under transport 
- Sikre backend-tjenestene og plattformstjenestene og APIer 
- Identifisere og beskytte sensitive data 
- Beskyttelse av applikasjon mot injeksjoner 
- Sikker programvaredistribusjon 
- Integritetssjekk av enhetens og applikasjonens 
- Håndtering av autentiserings- og autorisasjonsfaktorer 

Eksempel på rammeverk: 
https://owasp.org/www-project-samm/ (https://owasp.org/www-project-samm/) 

Ja

Nei

En prossess for sikker utvikling er lagetutviklet med utgangspunkt i følgende standarder og
rammeverk: - ISO 27001 - IEC 62304 - MDCG 2019-16 Rev.1 Guidance on Cybersecurity for
medical devices - Microsoft Secure Development Lifecycle Denne følges gjennom
livssyklusen til Brain Twin.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:43.

Er beskyttelse for å forhindre uautorisert tilgang og endringer i appens 
kildekode på plass?

44.

Ja

Nei

Enhver endring av kildekode må tilfredsstille følgende krav: - Brukeren må være et medlem i
selskapet sin GitHub organisasjon - Enhver bruker må ha et sterkt passord (40 karakterer
generert og lagret med passord- manager) - Enhver bruker må ha på 2FA med
autentifiseringsapp (e.g., Google Authenticator) - Alle endringer (“commites”) må signeres
med GPG-nøkkel som verifiserer brukers identitet - Alle endringsforespørsler (“Pull
Requests”) må godkjennes av en annen bruker - Alle tester og sårbarhetsanalyser må
passere for at en endring skal være godkjent - Enhver publisering av kildekode til
produksjon “deployment” krever autorisering av produkteier

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:45.

https://owasp.org/www-project-samm/


Er det implementert autentisering og autorisering av brukere (og 
øktadministrasjon) for sikker tilgang til appen? Er passord lagret ved bruk av 
ikke reversible algoritmer (hash)?

46.

Ja

Nei

Appen implementerer OAuth 2.0 og OpenID Connect for sikker autentisering og
autorisering av brukere. Passord er beskyttet basert på beste praksis under transport og er
lagret med ikke- reversible algoritmer. Selskapet bruker Azure Active Directory B2C som
brukerhåndteringssystem (Identity Management System) og autoriseringsserver
(Authorization Server i henhold til OAuth 2.0).

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:47.

Er alle personopplysninger sikret med tilstrekkelig kryptering under transport 
og lagring?

48.

Ja

Nei

Alle personopplysninger er sikret basert på beste praksis under transport og lagring.
Selskapet jobber med å implementere tilstrekkelig kryptering for “data in the clear” som
nevnt under punkt for personvernkonskvensvurdering.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:49.

Er det etablert prosesser for å håndtere tekniske sårbarheter? Blir appen 
regelmessig testet for sårbarheter, og ved store endringer?

50.

Ja

Nei



Selskapet utfører automatiske sårbarhetstester og penetrasjonstester på daglig og ukentlig
basis. Ukentlig skannes alle åpne endepunkter for kjente sårbarheter via OWASP sine
tilgjengelige sårbarhetsskannere. Ved alle endringer av kildekode utføres følgende tester: -
Software Composition Analysis (SCA) gjennom Debricked. Dette verktøyet undersøker all
tredjepartskode for kjente sårbarheter og lisensrisikoer. Gjennom dette verktøyet for også
selskapet en Software BOM. - Sårbarhetsskanning av docker containere gjennom Qualsys.
Dette verktøyet undersøker all tredjepartskode pakket i docker container for kjente
sårbarheter. - Microsoft Defender for Cloud oppdateres regelmessig ved alle endringer av
skyinfrastruktur i Microsoft Azure og gir selskapet innsikt i beste praksis. - Enhetstest av
tilgangskontroller i henhold til kravspesifikasjons. Alle tester må passere for at kildekode
slipper inn i produksjon.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:51.

Datatilsynets veiledere på hva virksomhet skal informere om: 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/ 
(https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/) 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-
informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-virksomheten-gi-informasjon-om/ 
(https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-
informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-virksomheten-gi-informasjon-om/)

Informasjonssikkerheten er godt beskrevet i personvernerklæringen og det 
foreligger en tilgjengelig informasjonssikkerhetserklæring for bruker. 

52.

Ja

Nei

Informasjonssikkerhet er beskrevet i personvernerklæringen, men selskapet innser at det er
rom for forbedring med tanke på å beskrive i større detalj hvilke sikkerhetskontroller
selskapet innfører.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:53.

Helsenytte
I denne seksjonen dekkes helserelaterte problemstillinger knyttet til produktet/tjenesten.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-apenhet/hva-skal-virksomheten-gi-informasjon-om/


- Utdanning 
- Sertifiseringer 
- Praktisk erfaring fra helseområdet 
- Arbeidserfaring

Har personer med helsefaglig kompetanse blitt involvert i utvikling av appen ?54.

Ja

Nei

Brain Twin har utspring fra Nasjonal kompetansesenter for hodepine, ved St.Olavs hospital.
Brain Twin lisensieres delvis via NTNU/St.Olavs hospital, og leger/nevrologer ved St.Olavs
har vært delaktige i utvikling og utprøving av appen. Dette har vært helt essensielt for å
sikre kvaliteten i innholdet og definere hvilke helseopplysninger som er nyttig i behandling
og oppfølging av pasientgruppen. Brain Twin er allerede anbefalt som digital
hodepinedagbok via NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok), NHI.no og de offisielle
nettsidene til St.Olavs hospital (via Kompetansetjenesten). Professor Erling Tronvik er en av
oppfinnerne av hodepinedagboken, han er leder av Kompetansetjenesten og overlege i
nevrologi.

Svar ut omfattende om spørsmålet ovenfor:55.

Har pasienter/brukere deltatt i utvikling av produktet/tjenesten? 56.

Ja

Nei

Kontinuerlig dialog med brukere fra starten av utvikling (januar 2020). Vi har månedlige
møter med Hodepine Norge og nylig etablert et brukerpanel som møtes én gang per
måned. Vi får henvendelser fra brukere gjennom våre sosiale medie-kanaler og epost med
brukertilbakemeldinger, og det samles brukertilbakemeldinger gjennom spørreskjema i
appen.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:57.

Har produktet/tjenestens utvikler relevant erfaring relatert til helsenytte? 58.



Ja

Nei

Siden 2019 har utviklere i Nordic Brain Tech blitt opplært innenfor Medical Device
Regulations. I 2019 utviklet vi vårt første helseprodukt som ble testet i en
brukervennlighetsstudie ved St.Olavs hospital, og vi har siden den gang jobbet tett med
helsevesenet for å utvikle produkter med reell helsenytte. Vi har tett oppfølging fra
medstiftere av selskapet som har helsefaglig bakgrunn (innen nevrologi, nevropsykologi) og
andre fageksperter.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:59.

Har myndigheter/offentlige institusjoner vært involvert i utvikling av appen? 60.

Ja

Nei

St.Olavs hospital og NTNU. St.Olavs hospital bruker også Brain Twins forskningsmodul til å
følge opp pasienter i en studie, hvor 70 pasienter har vært gjennom studien på ett år.
Produktet viser seg å være svært brukervennlig og helsenytten er stor. Derfor ønsker
St.Olavs et nytt prosjekt med bruk av Brain Twins forskningsmodul.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:61.

Har offentlige helsevirksomheter tatt appen i bruk? 62.

Ja

Nei

Vi vet at fastleger og nevrologer henviser brukere til appen

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:63.



Har appen blitt godkjent av respektive helsemyndighet/lignende institusjon i 
f.eks. Sverige, Danmark, Finland, Island?

64.

Ja

Nei

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:65.

Foreligger det dokumentasjon i form av studier som understøtter helsenytte 
ved bruk av appen? 

66.

Ja

Nei

Det er ikke dokumentasjon på bruk av Brain Twin, men det er konsensus i fagmiljøet og
anbefalt i retningslinjer at hodepinedagbok tas i bruk i oppfølging og behandling av
pasienter.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:67.

Med RCT-studie menes randomisert kontrollert studie (Randomised Controlled Trial).

Foreligger det dokumentasjon i form av RCT-studier som understøtter 
helsenytte ved bruk av appen? 

68.

Ja

Nei

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:69.



Ingen egne publikasjoner, men det er flere publiserte forskningsartikler på bruk av digital
hodepinedagbok i klinisk behandling av hodepinesykdommer.

Er det planlagt å dokumentere helsenytte etter at appen er tatt i bruk? 70.

Ja

Nei

Vi ønsker å kartlegge følgende: - Hjelper appen pasienter å få raskere hjelp i
primærhelsetjenesten? - Hjelper appen pasienter å få riktig diagnose raskere? - Hjelper
appen pasienter å få riktig medisin, gitt diagnose? - Hjelper appen pasienter å stille mer
forberedt i legekonsultasjon? - Hjelper appen helsepersonell i mer effektiv og
tidsbesparende konsultasjon? - Hjelper appen å tilrettelegge for avstandsoppfølging og
effektivisering i helsevesen (for eksempel redusere pasientbesøk og tilrettelegge for tilpasset
konsultasjon basert på behov)?

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:71.

Ber appen brukeren om å dokumentere effekt/adferdsendringer? 72.

Ja

Nei

Formålet med appen er at en bruker kan dokumentere antall hodepiner de har, hvilke
symptomer som kan assosieres med den hodepinen, og hvilke medisiner/behandlinger de
har brukt for å behandle/forebygge migrene. Appen presenterer denne dataen for brukeren
slik at de kan se hvordan hodepinen utvikles over tid. En bruker kan for eksempel bruke
denne dataen til å tolke effektene av en medisin.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:73.

Er det gjennomført og dokumentert kliniske risikovurderinger av hvilke 
ulemper/farer appen kan ha for brukeren? 

74.



Ja

Nei

Vi har i hovedsak tatt stilling til risikoen for at appen viser feil data og iverksatt tiltak for å
redusere sannsynligheten for denne feilen. Vi har ikke klassifisert Brain Twin som et
medisinsk utstyr, og derfor ikke dokumentert systematiske risikovurderinger.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:75.

Tillates det at bruker scorer appen i appstore? 76.

Ja

Nei

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:77.

Har appen blitt evaluert med positivt utfall av flere uavhengige leger/medisinsk 
personell? 

78.

Ja

Nei

Appen har fått svært positiv respons fra fagmiljøet og tas i bruk av 14000 personer i Norge i
dag. Behovet for bedre verktøy har vært stort, og det er begrensede gode løsninger i
markedet. Derfor har Brain Twin fått positiv omtale fra brukere, helsevesen og
pasientforening.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:79.



Har appen blitt evaluert med positivt utfall fra medisinske ekspertgrupper? 80.

Ja

Nei

Appen er evaluert ved Kompetansetjenesten for hodepine i Norge.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:81.

Har appens innhold blitt kvalitetssikret mot pålitelige medisinske kilder? 82.

Ja

Nei

Vi sjekker medisinlister mot anbefalte medisinlister, og medisinske spørsmål.

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:83.

Er brukere gjort oppmerksom på mulige økonomiske kostnader for å oppnå 
helsenytte?

84.

Ja

Nei

Ikke relevant

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:85.

Er appen godkjent av en uavhengig etikkrådgiver eller etikkrådgivende organ?86.



Ja

Nei

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:87.

Er det en etablert prosess for å holde helseinformasjon i appen oppdatert?88.

Ja

Nei

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:89.

Blir brukere gjort oppmerksom på behovet for støtte fra helsepersonell for å 
oppnå helsenytte?

90.

Ja

Nei

Ikke relevant

Svar ut detaljert om spørsmålet ovenfor:91.


