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Oppdatering av oppdrag 405 - koronasertifikat (digitalt grønt sertifikat)
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette en oppdatering av oppdrag 405. Oppdateringen
gjelder føringer om involvering og konsultering av Datatilsynet og Digitaliseringsdirektoratet i det
videre arbeidet med koronasertifikatet.
Nedenfor følger oppdatert oppdrag med endringene markert i kursiv:
Oppdrag 405 - koronasertifikat (digitalt grønt sertifikat)
(Oppdatert 24. mars, med endringer markert i kursiv):
HOD viser til oppdrag 355 om etablering av vaksinepass og rapport mottatt 22. februar, samt
oppdrag 293 om visning av prøvesvar.
I rapport mottatt 22. februar skisserte Helsedirektoratet tre alternativer, og med en stegvis
tilnærming. Siden den tid har det skjedd utvikling i EU. EU-kommisjonen la frem lovforslaget om
Digital Green Certificate 17. mars. Kommisjonen har et mål om å få på plass sertifikatet i løpet av tre
måneder. Det europeiske og internasjonale arbeidet på vaksinepass går raskt fremover. Det som
startet med å være et vaksinepass, er nå utvidet til å bli et mer omfattende bevis, Digital Green
Certificate, som skal omfavne både bevis på vaksinering, vise testresultater for covid-19 og
informasjon om du er blitt frisk fra koronaviruset.
Helse- og omsorgsdepartementet erkjenner at arbeidet med koronasertifikat må gjøres stegvis og at
mye vil avhenge av fremdriften internasjonalt. Det må derfor påregnes at løsningen må justeres og
tilpasses raskt når endelige retningslinjer fra EU og andre internasjonale løp besluttes, og når det
tilkommer ny kunnskap som medfører behov for endringer.
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Helsedirektoratet:
- tar ansvar for den overordnede koordineringen av arbeidet med å få etablert
Koronasertifikatet.
- umiddelbart starter arbeidet med et koronasertifikat, som er i tråd med europeiske og
internasjonale føringer. Koronasertifikatet skal gi innbyggere mulighet til å vise status for
vaksine, test/prøvesvar, friskmelding og kontraindikasjon for vaksinasjon. Løsningen må
fungere både innenfor og utenfor våre landegrenser.
- En første versjon skal være tilgjengelig for innbygger på helseenorge.no senest 1. juli 2021,
og skal inneholde informasjon om vaksinasjon, resultat av test/prøvesvar og gjennomgått
sykdom (friskmelding), samt digital verifisering.
- avklarer roller og ansvar for forvaltning og drift av løsningen, herunder dataansvar og
produkteierskap for Koronasertifikatet. Ett alternativ med FHI som dataansvarlig, basert på
hjemmelsgrunnlaget til SYSVAK og MSIS bør beskrives og vurderes opp mot eventuelt andre
alternativ.

Koronasertifikat vil reise personvernspørsmål som bør utredes og vurderes tidlig slik at de ikke blir til
en hindring for eller forsinker arbeidet. Med grunnlag i slike vurderinger kan man velge de løsningene
som er minst mulig personverninngripende, samt iverksette tiltak for å avhjelpe eventuelle negative
konsekvenser. Vi ber derfor om at Datatilsynet involveres og konsulteres i det videre arbeidet.
Utviklingen av et digitalt koronasertifikat berører også arbeidet som Digitaliseringsdirektoratet er
ansvarlig for når det gjelder påloggingsløsninger og bruk av ulike typer eID for autentisering. Vi ber
derfor om at Digitaliseringsdirektoratet involveres og konsulteres i arbeidet det videre arbeidet.
Departementet viser for øvrig til føringer om samarbeid med Direktoratet for e-helse,
Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett, justissektoren og andre relevante aktører som ble gitt i
oppdrag 355, og behov for å se arbeidet opp mot andre relevante oppdrag.
Vi ber Helsedirektoratet oppgi kontaktperson for oppdraget i besvarelsen.
Kontaktperson i HOD: Guro Thune Thorshaug, Guro-Thune.Thorshaug@hod.dep.no , tlf. 97609016.
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