
SIKKERHET/PERSONVERN 2in1 Smart Contour next ONE iHealth BG5
Innkjøpt hos med24.no Apotek 1 legebutikken.no
Pris apparat 199 199 700
Pris 50 stk teststrimler/testkassett 428 302 200
Pris per teststrimmel (avrundet) 9 6 4
Refusjonsberettigede strimler (blå resept) Ja
Samler ikke inn flere personopplysninger enn nødvendig for å levere tjenesten J K L
Data sendes ikke til uvedkommende J J L
Personopplysninger deles ikke med tredjeparter J J K
Krypterer data i app og dataflyt J J J
Valgfritt å lage konto Ingen konto J L
Bruker kan slette data og konto J J J
Sletter data automatisk etter inaktiv periode Ikke tilgjengelig K K
Bruker kan flytte på data (portabilitet) K K K
Ingen deling av helsedata via epost L L L

Sammenlagt J J L
VILKÅR/FORBRUKERVERN 2in1 Smart Contour next ONE iHealth BG5

Lar ikke tredjeparter bruke personopplysninger til andre formål enn å levere tjenesten Har ikke brukervilkår L J
Vil varsle om endringer i vilkår - L L
Definerer hva som regnes som personopplysninger - L L
Forklarer hvem data kan deles med - L L
Vil ikke bruke personopplysninger til markedsføring - L L
Vil gi forvarsel dersom tjenesten stenges - L K
Eget kontaktpunkt for personvernrelaterte spørsmål - J L
Tilbyr tvisteløsning i Europa - J L

Sammenlagt - L L
Tabellen viser de tre blodsukkerapparatene i testen som er tilknyttet en mobilapp.
I vurderingen er det tatt utgangspunkt i en brukertest av appene, lesing av brukervilkår og teknisk test av 
tjenestene. De tekniske testene er gjennomført av Bouvet. Kriteriene er basert på gjeldende europeisk 
forbruker- og personvernlovgiving, samt Forbrukerrådets egen 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 om kriteriene er oppfylt.
De oppgitte prisene reflekterer prisene Forbrukerrådet betalte for produktene.
Les forklaringer av de ulike testdispiplinene og egenskapene i artiklene på forbrukerrådet.no og i rapporten 
det lenkes til i artiklene.
Tabellen ble laget 09.10.17

Blodsukkerapparater: Sikkerhet/personvern og vilkår
Forbrukerrådet har testet blodsukkerapparater. Vi har testet alle apparatenes brukervennlighet. For apparatene som kan tilkobles mobilapp, har vi i tillegg testet sikkerhet/personvern og vilkår.


