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Handlingsplan Normen 2021

Styring og forvaltning

Valg

Understøtte gode og sikre informasjonssystemer

Veiledningspakker

Utadrettet virksomhet

25. mars4. februar 23. september11. juni 1. – 2. desember

Teknisk/IoT og Leverandør

Tilgangsstyring

Forskning

Internkontroll + risiko (inkl. FA «Integritet») 

Sanering/ oppdatering 2022

Kurs og webinar

normen.no og sosiale medier

Nye verktøy 2022

Implementering

Sammensetning og 

forvaltningsmodell

Faktaark tiltak integritet

Video, lyd og bilde

Digital pasientkommunikasjon

Rettigheter + Behandlingsgrunnlag

Tiltak fra

2020



Styringsgruppen 2021

 Møteplan: 
 4. februar
 25. mars
 11. juni
 23. september
 1.-2. desember 

 Innkallinger, underlag og referat vil  publiseres 
på normen.no

 Det blir åpne innspillswebinarer før alle SG-
møter (første gang før 25.3)

 4.2: Valg av nestleder i styringsgruppen (nytt 
verv)

 11.6: Valg av leder i styringsgruppen

 Strategiperiode for strategi for Normen 
utvides til ut 2022

Medlemmer:
 Apotekforeningen
 Den norske legeforening
 Den norske tannlegeforening
 Norsk farmaceutisk forening
 Norsk fysioterapeutforbund
 Norsk psykologforening
 Norsk sykepleierforbund
 KS
 KiNS
 Helse Midt-Norge RHF
 Helse Nord RHF
 Helse Sør-Øst RHF
 Helse Vest RHF
 Private helsevirksomheter (Fürst)
 Folkehelseinstituttet
 Direktoratet for e-helse
 Helsedirektoratet
 Norsk Helsenett

Observatører:

 Digitaliseringsdirektoratet

 FFO

 IKT-Norge

 Kreftforeningen

 Melanor

 NAV

 NSM



REVIDERING AV VEILEDNINGSMATERIELL 

2021

Side 4



Veiledningsmateriell – prinsipper for oppdatering i 2021

Side 5

 Målsetning: Alt veiledningsmateriell skal være gjennomgått ved utløpet av 2021

 Veiledningsmateriellet pakkes for å kunne se overordnet oppdateringsbehov

 Oppdatering av eksisterende materiell prioriteres fremfor nyutvikling

 Forslag til sanering skal baseres på innspill fra sektoren, behov avdekket i «pakke-

arbeidet», samt statistikk for bruk

 Normens veiledningsmateriell skal først og fremst veilede og utdype kravene i 

Normen

 Normens veiledningsmateriell skal vise til andres veiledning, og ikke ha egen 

veiledning, dersom behovet dekkes ved henvisning. Normens veiledningsmateriell 

skal eventuelt utdype andres veiledning.



Revidering av veiledningsmateriell

Arbeidspakker 2020 Arbeidspakker 2021

Kommune

Tilgangsstyring

Internkontroll og risiko

Sanering og oppdatering

ForskningPersonvern

Teknisk og IoT

Mål:

Innen utgangen av 2021 skal alt 

veiledningsmateriell være 

gjennomgått

Leverandør



Veiledere – nylig reviderte og under arbeid

2020 2021

Registrertes 

rettigheter

Digital 

pasient-

kommunika-

sjon

Video-, 

lyd, og 

bilde

Forskning

Tilgangs-

styring



Vil du være med i referansegruppe?

Side 8

Ta kontakt på 
sikkerhetsnormen@ehelse.no

Uten sektoren blir det ikke bra 
veiledningsmateriell, så vi trenger deg!

mailto:sikkerhetsnormen@ehelse.no


KURS OG WEBINARER

Side 9



Kompetansehevingsaktiviteter

 Fortsette med webinarer, se https://ehelse.no/normen/kurs

 Fagwebinar

 Innspillswebinar

 Arenawebinar

 Prioriterte kurs
 Introkurs Normen

 Med.tek / velferdsteknologi

 Kurs rettet mot små virksomheter

 Produsere innhold til normen.no og sosiale medier
 Artikler

 Videoer

 Revidere strategi for kurs- og kompetanseheving 
 Behov for å diskutere prinsipp om medvirkning på kommersielle / betalte kurs (f.eks KINS)

 Fysisk vs digitalt 

Side 10

https://ehelse.no/normen/kurs


Side 11

2021

?



ANNEN UTADRETTET VIRKSOMHET

Side 12



Hvordan holde deg oppdatert på alt som skjer?!?

Normen.no



Digitale verktøy

 Viktigste aktivitet: Videreutvikle

normen.no i tråd med våre behov

 Produsere innhold til normen.no og 

sosiale medier

 Nye verktøy på nett

 F.eks ‘Normsjekken på nett’

 Se på muligheter og konsept i 2021

Følg med på normen.no!


