
Høringssvarskjema: Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap – 

tema: Digital sikkerhet 

 

Kontaktinformasjon 

Navn på virksomhet: Digitaliseringsdirektoratet 

Kontaktperson: Terje Overaae 

E-postadresse: terje.overaae@digdir.no 
 

 

1) Er det mangler i beskrivelsen av pågående initiativer knyttet til digital sikkerhet i 

nasjonal helseberedskap (kapittel 2), i form av initiativer som ikke er beskrevet, eller 

mangler i eksisterende beskrivelser? Utdyp gjerne i fritekstfeltet. 

 

☐ Ja ☐ Nei  ☒ Har ingen kommentar 

 

2) Er det mangler i vedlegget med oversikt over eksisterende tiltak knyttet til digital 

sikkerhet i sektoren (vedlegg A) i form av tiltak som ikke er beskrevet, eller mangler i 

eksisterende beskrivelser? Utdyp gjerne i fritekstfeltet. 

 

☒ Ja  ☐ Nei  ☐ Har ingen kommentar 

Ved utdypning, angi tiltak, ansvarlig, relevant for, beskrivelse: 

Digitaliseringsdirektoratet ønsker å oppdatere beskrivelsen av tiltaket «Felles sikkerhet i 

forvaltningen»: 

 

Tiltak: Felles sikkerhet i forvaltningen 

Ansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet 

Relevant for: Offentlig forvaltningsstyring og kontroll av informasjonssikkerhet 

Beskrivelse: Strategisk arbeid for å styrke informasjonssikkerhetsarbeidet i små- og  

mellomstore virksomheter. 

Status: Pilot/Konsept 

Plan: Digitaliseringsdirektoratet har startet et arbeid for å utvikle en tydeligere felles 

referanseramme for arbeidet med informasjonssikkerhet i offentlige virksomheter, som  

inkluderer styringsaktiviteter og sikkerhetstiltak.  

 

Kort oppsummert utforsker tiltaket muligheten for å lage “en bro”, mellom sikkerhetstiltak  

og veiledning på styring og kontroll.  

Virksomhetene i forvaltningen kan få tydeligere anbefalinger (eller «norm») for 

styringsaktiviteter, og basisnivåer med sikkerhetstiltak som de kan benytte som utgangspunkt 

ved styring av risiko for sine oppgaver og tjenester. Veiledning fra de ulike myndighetsaktørene 

kan henvise til hvilke deler av disse anbefalingene de veileder om, slik at det blir lett for 

virksomhetene og deres ledelse å benytte anbefalinger og veiledning til å ivareta sitt ansvar. 

Høsten 2022 igangsettes arbeidet med en pilot for katalog over oppgaver og informasjonstyper. 
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Tiltaket må sees på som et operativt hjelpemiddel som kan sett virksomhetene i stand til å 

arbeide mer effektivt med informasjonssikkerhet, redusere omfanget av det som  

må gjøres i hver enkelt virksomhet og effektivisere arbeidet.  

 

 

 

3) Er beskrivelsen av utfordringsbildet (kapittel 3) i tilstrekkelig grad dekkende for den 

reelle situasjonen? Utdyp gjerne i fritekstfeltet. 

 

☒ Ja ☐ Nei  ☐ Har ingen kommentar 

Digitaliseringsdirektoratet er enig i fremstillingene av utfordringsbildet. Flere trussel aktører, 

teknisk gjeld og stor mangel på rett kompetanse er godt kjente problemstillinger. 

Digitaliseringen går raskt i mange sektorer og det kan være utfordrende å opprettholde et 

tilstrekkelig sikkerhetsnivå.    

 

4) Beskriver de foreslåtte målene for digital sikkerhet og beredskap i helse- og 

omsorgssektoren (kapittel 4) et passende og dekkende målbilde? Utdyp gjerne i 

fritekstfeltet. 

 

☒ Ja ☐ Nei  ☐ Har ingen kommentar 

Målene er gode og viktige for å bedre sikkerheten og beredskapen i helse- og 

omsorgssektoren. I den sammenheng ønsker vi å fremheve viktigheten av øvelser i et 

systematisk sikkerhetsarbeid. Undersøkelser Digitaliseringsdirektoratet gjennomførte i 2018 og 

2020 viser at det det øves generelt for lite i offentlig sektor, det er viktig og bra at dette tas frem 

i et mål.  

 

5) Er de foreslåtte innsatsområdene og de foreslåtte tiltakene (kapittel 5) hensiktsmessige, 

og er de realistiske å gjennomføre? Utdyp gjerne i fritekstfeltet. 

 

☒ Ja ☐ Nei  ☐ Har ingen kommentar 

Digitaliseringsdirektoratet opplever at innsatsområdene med tiltak reflekterer utfordringsbildet, 

og er egnet til å bidra til styrking av arbeidet innenfor informasjonssikkerhet og personvern i 

helsesektoren. 

 

6) Tilbakemelding på innsatsområde 1: Videreutvikling av eksisterende nasjonale 

virkemidler 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

7) Tilbakemelding på innsatsområde 2: Kompetanse og sikkerhetskultur 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

8) Tilbakemelding på innsatsområde 3: Planverk og øvelser 
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Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

9) Tilbakemelding på innsatsområde 4: Etterlevelse og oppfølging 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

10) Tilbakemelding på innsatsområde 5: Ny teknologi og digitale verdikjeder 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

11) Tilbakemelding på innsatsområde 6: Støtte til mindre virksomheter 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

12) Andre innspill og tilbakemeldinger 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

 

 


