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Sikkerhet/personvern 
 

Andersson 
BDR 1.0 

QardioArm 
A100 

iHealth BP7 
Withings BP-

801 
2in1 Smart 

Contour 
next ONE 

iHealth BG5 

 Blodtrykk Blodtrykk Blodtrykk Blodtrykk Blodsukker Blodsukker Blodsukker 

Samler ikke inn flere 
personopplysninger enn nødvendig 
for å levere tjenesten        

Data sendes ikke til uvedkommende 
       

Personopplysninger deles ikke med 
tredjeparter        

Krypterer data i app og dataflyt 
       

Valgfritt å lage konto 
    

  
(ingen konto)   

Bruker kan slette data og konto 
       

Sletter data automatisk etter 
inaktiv periode     

(ikke 
tilgjengelig)   

Bruker kan flytte på data 
(portabilitet)        

Ingen deling av helsedata via epost 
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Sammenlagt 
       

        

Sikkerhet/personvern 
 

Andersson 
BDR 1.0 

QardioArm 
A100 

iHealth BP7 
Withings BP-

801 
2in1 Smart 

Contour next 
ONE 

iHealth BG5 

 Blodtrykk Blodtrykk Blodtrykk Blodtrykk Blodsukker Blodsukker Blodsukker 

Lar ikke tredjeparter bruke 
personopplysninger til andre formål 
enn å levere tjenesten     

* 
  

Vil varsle om endringer i vilkår 
    

* 
  

Definerer hva de regner som 
personopplysninger     

* 
  

Forklarer hvem de kan dele data 
med     

* 
  

Vil ikke bruke personopplysninger 
til markedsføring     

* 
  

Vil gi forvarsel dersom tjenesten 
stenges     

* 
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*Vilkår følger ikke med dette produktet, og det er derfor ikke blitt testet. 

 

 

 

I denne vurderingen er det tatt utgangspunkt i en brukertest av appene, lesing av brukervilkår, og en teknisk test av tjenestene som er 

gjennomført av Bouvet. Kriteriene er utformet basert på gjeldende Europeisk forbruker- og personvernlovgiving, samt Forbrukerrådets egne 

forståelse av hva forbrukere bør kunne forvente av digitale tjenester. Vurderingen er gradert etter en fargeskala hvor grønt betyr at 

Forbrukerrådets kriterier er oppfylt, rødt betyr ikke oppfylt, og gult betyr at kriteriet enten er delvis oppfylt eller at det er uklart. 

Blodsukkerapparatet 2in1 skiller seg ut i at tjenesten mangler brukervilkår. Normalt ville dette ført til at tjenesten ville fått stryk i vurderingen 

av forbrukervern, men i testingen gjort av Bouvet viste det seg at 2in1 ikke sender data ut fra appen, som betyr at tjenesteleverandøren ikke 

behandler personopplysninger. Derfor er en personvernerklæring i Forbrukerrådets syn ikke nødvendig, og tjenesten har følgende ikke blitt 

vurdert på vilkårssiden.  

 

Eget kontaktpunkt for 
personvernrelaterte spørsmål     

* 
  

Tilbyr tvisteløsning i Europa 
    

* 
  

Sammenlagt 
    

* 
  


