
Styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet og personvern 
i helse- og omsorgssektoren  

Referat 

Til 

Styringsgruppen for  

Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 

 

Møtetidspunkt: Torsdag 03.02.21 kl. 0900-1530 

Sted: Video,  join.nhn.no, nr 997780  eller normen@vm.nhn.no 

 

Virksomhet/Organisasjon Representant Til stede/ forfall 

Apotekforeningen Kristian Engdal Til stede 

Den norske legeforening Petter Hurlen Til stede 

Den norske 
tannlegeforening 

 Forfall 

Norsk farmaceutisk forening Irvin Cehajik Til stede 

Norsk fysioterapeutforbund Henrietta Richter 
Uitdenbogaardt (fra 1115) 

Til stede  

Norsk psykologforening Julius Okkenhaug Til stede 

Norsk sykepleierforbund Bente Christensen Til stede 

KS Suhail Mushtaq  Til stede 

 Trond Sundby Til stede 

KiNS Harald Torbjørnsen Til stede 

Helse Midt-Norge RHF Laila Eikeset Til stede 

Helse Nord RHF Ida-Kristin Martinussen Til stede 

Helse Sør-Øst RHF Henriette Henriksen Til stede 

Helse Vest RHF Lars Erik Baugstø-Hartvigsen 
(leder) 

Til stede 

Folkehelseinstituttet  Forfall 

Direktoratet for e-helse Kåre Ljungmann Til stede 

Helsedirektoratet Caroline Ringstad Schultz (første 
del), Monica Verma 

Til stede 

Norsk Helsenett Andre Meldal Til stede 

Observatører   

Digitaliseringsdirektoratet Katrine Aam Svendsen  Til stede 

NAV Stein Erik Vetland Til stede 

NSM Harald Næss Til stede 
 

 

 

 



Styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet og personvern 
i helse- og omsorgssektoren  

 

Sak Sakstittel / kommentar / forslag til vedtak 

01/21 
0900 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 

02/21 
 

Godkjenning av referat fra møte 25. november 2020 
 
Innspill fra Helse Nord om handlingsplanen legges som vedlegg til referatet, til sak 
50/20. Sekretariatet videresender til resten av SG.  
 
Styringsgruppens vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
Merk at fra og med første møte i 2021 vil innkalling og referat legges ut på 
normen.no. Et kort vedtaksreferat vil legges ut etter hvert møte i påvente av at 
ordinært referat legges ut etter godkjenning i SG iht. vanlig prosess. 
 

03/21 
 

Introduksjonsrunde og velkommen til nye medlemmer/observatører 
 

04/21 
0930 

Sekretariatet orienterer, inkludert  

• Handlingsplan 2021 og aktiviteter fremover 

• Utforming av faktaark 

• Innspill til kurs og webinarer 

• Normkonferansen 2021  
 
Sekretariatet orienterte, se egen presentasjon. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Tatt til orientering.  
 

1005 
 

TEMA: Veiledere og faktaark 

05/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutningssaker: Oppdaterte veiledere 
Som del av personvernpakken legges oppdatert Veileder for digital 
pasientkommunikasjon frem for styringsgruppen. Veilederen er en oppdatert versjon 
av Veileder for portal, sms og e-post. Veilederen er i versjon 3.0. Sektoren har gitt 
innspill og deltatt i arbeidet med veilederen gjennom bl.a. innspillswebinar og 
referansegruppe. 
 
De viktigste endringene er som følger: 

• Forenkling av språk og struktur 

• Gjennomgående økt fokus på risiko og prosesser 

• Tabellene med Normens krav er tatt ut 

• Veilederen er gjort mer teknologinøytral 

• Lagt til et eget kapittel om implementering av nye løsninger 

• Sosiale medier er tatt inn i veilederen 
 
Se egen presentasjon og underlagsdokumentasjon. 
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06/21 
 

 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner versjon 3.0 av Veileder for digital pasientkommunikasjon, 
som erstatter Veileder for portal, sms og e-post. Veilederen erstatter også Veileder for 
sosiale medier.  
 
Som del av personvernpakken legges oppdatert Veileder for bruk av video, lyd og 
bilde i helse- og omsorgssektoren frem for styringsgruppen. Veilederen er i versjon 
2.0. Sektoren har gitt innspill og deltatt i arbeidet med veilederen gjennom bl.a. 
innspillswebinar og referansegruppe. 
 
De viktigste endringene er som følger: 

• Totalrevisjon, inkludert forenkling av språk og struktur 

• Omhandler bruk av video, lyd og bilde utover kun opptak 

• Gjennomgående økt fokus på risiko 

• Generelle kapitler om samtykke er tatt ut 

• Eget kapittel om forskning er fjernet og vil finnes i oppdatert 
forskningsveileder 

 
Se egen presentasjon og underlagsdokumentasjon. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner versjon 2.0 av Veileder for bruk av video, lyd og bilde i 
helse- og omsorgssektoren. Mindre redaksjonelt innspill fra Psykologforeningen 
innarbeides før publisering. Faktaark 54 vil bestå som selvstendig produkt.  
 

 
09/21 
 

Beslutningssak: Oppdaterte faktaark 
Faktaark 11 om nødrutiner og faktaark 24 om kommunikasjon over åpne nett legges 
frem for styringsgruppen.  
 
Se egen presentasjon og underlagsdokumentasjon. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner versjon 3.0 av Faktaark 11 om nødprosedyrer og versjon 
5.0 av faktaark 24 om kommunikasjon over åpne nett, med følgende innspill som kom 
i møtet:  
- Faktaark 11: Tittel endres til "Nødprosedyrer ved bortfall av IKT" 
- Faktaark 24: Mindre presiseringer iht. e-post fra Helse Nord  
- Faktaark 24: Referanse til Referansekatalogen for IT-standarder, som gjelder for 
offentlig sektor 
 

1110 PAUSE 
 
07/21 
1125 
 
 
 
 
 
 

Beslutningssak: Ny veileder 
Som del av personvernpakken legges ny Veileder for rettigheter ved behandling av 
helse- og personopplysninger frem for styringsgruppen.  
 
Se egen presentasjon og underlagsdokumentasjon. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen gir sektoren frist til 18. februar med å komme til innspill, som 
innarbeides av sekretariatet. Dersom innspillene ikke er av prinsipiell art vil det 
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08/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/21 

gjennomføres runde for e-postgodkjenning av versjon 1.0 av Veileder for rettigheter 
ved behandling av helse- og personopplysninger. 
 
Beslutningssak: Nytt faktaark 
Som del av personvernpakken legges faktaark 56 om formål og behandlingsgrunnlag 
frem for styringsgruppen.  
 
Se egen presentasjon og underlagsdokumentasjon. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner versjon 1.0 av Faktaark 56 om formål og 
behandlingsgrunnlag. 
 
Drøftingssak: Revisjon av faktaark 
Drøfting i styringsgruppen om hvordan oppdatert mal for databehandleravtale fra 
Direktoratet for e-helse påvirker Normens veiledningsmateriell, særlig faktaark 10 om 
databehandleravtale. 
 
Se egen presentasjon og underlagsdokumentasjon. 
 
Oppdatert versjon av faktaarket legges frem for godkjenning per e-post. 
 
Styringsgruppen drøftet saken og sekretariatet tar med innspillene i det videre 
arbeidet. 
 

15/21 
1210 

Drøftingssak / beslutningssak: Redaksjonskomite 
Forslag til rutine for redaksjonskomiteen vedlagt for innspill. Det tas sikte på 
beslutning av rutinen på e-post i etterkant av SG-møtet. Se ellers forvaltningsmodell 
for Normen. 
 
Sekretariatet ber om kandidater til redaksjonskomiteen én uke før 
styringsgruppemøtet (28. januar) Det vurderes hensiktsmessig med to 
representanter for de ulike grupperingene i styringsgruppen (RHF, kommune, stat, 
profesjon) totalt åtte. I tillegg kan representanter for observatører delta hvis de 
ønsker. Komitemedlemmer trenger ikke sitte i styringsgruppen. 
 
Se egen presentasjon og underlagsdokumentasjon. 
 
I forkant av møtet er det meldt inn 1 medlem til redaksjonskomiteen. 
 
Rutinen for redaksjonskomiteen behandles på e-post i etterkant av SG-møtet. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Ida-Kristin Martinussen fra Helse Nord velges enstemmig som leder for 
redaksjonskomiteen.  
 

1235 
 

LUNSJ 

11/21 
1315  

Beslutningssak: Nye medlemmer – fra private helsevirksomheter 
Styringsgruppen tar stilling til mottatte søknader om å bli medlem i styringsgruppen: 
 

https://ehelse.no/normen/om-normen/_/attachment/download/b9bdfc61-5c29-428f-91f5-b6c0efdc6871:1fab4aeebfe588ebbdceba97269dca8034123515/Forvaltningsmodell%20for%20Normen%20versjon%201_0.pdf
https://ehelse.no/normen/om-normen/_/attachment/download/b9bdfc61-5c29-428f-91f5-b6c0efdc6871:1fab4aeebfe588ebbdceba97269dca8034123515/Forvaltningsmodell%20for%20Normen%20versjon%201_0.pdf


Styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet og personvern 
i helse- og omsorgssektoren  

Til hjelp i sakene 11, 12 og 13 /21:  
- Se vedlagte Prosess for nye medlemmer / observatører i SG, besluttet av SG 

29.10.20.  
- Det tas sikte på at arbeidsutvalget vil ta en gjennomgang av søknadene før 

SG-møtet, og komme med en anbefaling. 
 
Se underlagsdokumentasjon for arbeidsutvalgets anbefalinger. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen tar opp Fürst som ny medlem, som representant for private 
helsevirksomheter. 
 
 

12/21 
 

Beslutningssak: Nye observatører – fra pasient-/brukerorganisasjoner 
Styringsgruppen tar stilling til mottatte søknader om å bli observatør i 
styringsgruppen. 
 
Se underlagsdokumentasjon for arbeidsutvalgets anbefalinger. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen tar opp Kreftforeningen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO) som nye observatører, som representanter for pasient-/brukerorganisasjoner. 
 

13/21 
 

Beslutningssak: Nye observatører – fra leverandører 
Styringsgruppen tar stilling til mottatte søknader om å bli observatør i 
styringsgruppen. 
 
Se underlagsdokumentasjon for arbeidsutvalgets anbefalinger. 

 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen tar opp IKT-Norge og Melanor som nye observatører, som 
representanter for leverandører. 
 

14/21 
1350 

Beslutningssak: Valg nestleder  
Underlag fra valgkomiteen ettersendes i etterkant av gjennomført møte i komiteen 
14. januar. Se ellers e-post sendt ut fra Henriette Henriksen 14.01.21 der det bes om 
innspill på kandidater til nestleder, med svarfrist 22.01.  
 
Se underlagsdokumentasjon for valgkomiteens innstilling. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Petter Hurlen fra Legeforeningen velges enstemmig som nestleder for 
styringsgruppen. 
 

16/21 
1445 

Evt.  
 
Ingen innmeldte saker. 

1530 SLUTT 
 

 


