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

Til 

Styringsgruppen for  
Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 
(deltakere etter vedlagt liste) 
 

Møteinnkalling 

Møtetidspunkt: Torsdag 17.03.2022 kl. 9.00-15.00 
Sted: 
 
 

Teams, se Outlook-innkalling 
 
 
 

Virksomhet/Organisasjon Representant Til stede/ forfall 

Apotekforeningen Martine Løvvik Til stede 
Den norske legeforening  Forfall 
Den norske 
tannlegeforening 

 Forfall 

Den offentlige 
tannhelsetjenesten 

 Forfall 

Norsk farmaceutisk forening Irvin Cehajik Til stede 
Norsk fysioterapeutforbund Henrietta Richter 

Uitdenbogaardt 
Til stede 

Norsk psykologforening  Forfall 
Norsk sykepleierforbund Jo Cranner Til stede 
KS Suhail Mushtaq Til stede 

Arne Ingebrigtsen (leder) 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 Jon Berge Holden, Espen 

Thunold 
Til stede 

Helse Vest RHF  Forfall 
Private helsevirksomheter 
(representert ved Fürst) 

Eyvind Wærsted Axelsen Til stede  

Folkehelseinstituttet Pål Solerød Til stede 
Direktoratet for e-helse Kåre Ljungmann Til stede 
Helsedirektoratet Caroline Ringstad Schultz Til stede 
Norsk Helsenett Marit Larsen Haarr Til stede 
Observatører   
Digitaliseringsdirektoratet Katrine Aam Svendsen, Terje 

Overaae 
Til stede 

FFO – funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon 

 Forfall 
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IKT-Norge  Forfall 
Kreftforeningen  Forfall 
Melanor Jan Ivar Ingebrigtsen Til stede 
NAV  Forfall 
NSM Harald Næss Til stede 

 

Sak Sakstittel / kommentar / forslag til vedtak Saksdokumenter 
1/22 
09.00 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden.  
 

 

2/22 
 

Godkjenning av referat fra møte 01.-02.12.21 
 
Sak utsettes til neste møte.  
 
Sekretariatet sender ut referatet for godkjenning.  
 

Referat ettersendes 

3/22 
09.10 
 

Orienterings- og beslutningssak: Endringer i styringsgruppen og 
ny representant for pasient- og brukerorganisasjonene 
 
Kreftforeningen har dessverre trukket seg fra styringsgruppen for 
Normen pga. ressurssituasjon. Vedlegg til mandat for 
Styringsgruppen for Normen om sammensetning av 
styringsgruppen sier at pasient- og brukerorganisasjonen skal ha 1-
2 representanter. Etter at Kreftforeningen har trukket seg ut har vi 
kun 1.  
 
Sekretariatet mener at det har vært en berikelse å få denne 
gruppen inn i styringsgruppen og mener det bør fortsette å være 2 
representanter. 
 
Aasta presenterte, se presentasjon for saksfremlegg.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen ber sekretariatet finne kandidat(er) til å fylle den 
ledige plassen som observatør fra pasient- og 
brukerorganisasjonene.  
 
 

 

4/22 
09.20 

Diskusjonssak: Nivå for akseptabel risiko 
 
I forbindelse med utarbeidelsen av Veileder for risikostyring i 
personvern og informasjonssikkerhet ble det i styringsgruppen 
løftet en diskusjon om akseptabel risiko, særlig knyttet til Normens 
bruk av nivå for akseptabelt risikonivå og sektorens stadig økende 
bruk av akseptkriterier. I veilederen ble det håndtert ved at man 
viste til at det går an å bruke en av de to, eller begge i en 
kombinasjon. Det ble imidlertid klart at det kan være behov for å 
se på selve Normkravet, og hvordan dette eventuelt skal 
omformuleres/oppdateres. 

Notat - Nivå for 
akseptabel risiko - 
Underlag 
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Det vil først bli et par korte innlegg for å presentere 
problemstillingene, deretter diskusjon i styringsgruppen. Se 
spørsmål i vedlagte notat.  
 
Siw presenterte problemstillingen for styringsgruppen, se notat og 
presentasjon.  
 
Katrine Aam Svendsen fra Digitaliseringsdirektoratet og Jon Holden 
fra Helse Sør-Øst innledet.  
 
 
Diskusjon: 

- Ledere må hva risiko og risikostyring er. Viktig å formidle 
hvorfor risikostyring og vurderinger er viktig, ikke bare ha 
en teoretisk tilnærming. Vurderingstemaene er konflikter 
som man må vekte og se opp mot hverandre. Erfaring viser 
at det er vanskelig og mye politikk i de ulike 
risikovurderingene.  

- Med utgangspunkt i kommunene og små virksomheter: 
Hvor mye tid kan en lege bruke på å forstå dette og evne å 
forstå dette? Kommunal sektor har tatt inn over seg 
endringene som skjer i risikobildet og jobber med 
dynamiske risikovurderinger, for å kunne jobbe lettere 
med risikovurderinger og digital transformasjon.  

- Det er utfordrende å finne ut hvordan risikovurderinger 
skal være i små virksomheter, enda mer krevende når 
Normen skal stille obligatoriske krav.  

- Kommuner er prisgitt det systemet som er valgt for 
gjennomføring av risikovurderinger. Kommuner har lite 
ressurser som jobber med den daglige risikoen. Det er 
viktig å ta hensyn til kompetansen i tjenesten, for 
eksempel hvor mange vikarer man har. Går man ned på 
kompetanse i tjeneste, så må man kompensere med 
risikoreduserende tiltak.  

- Konfidensialitet teller mer inn tilgjengelighet og integritet, 
og dette er noe man burde se på og realitetsbehandle. Vi 
bør bli bedre på å telle med brudd på tilgjengelighet og 
brudd i tjenesten. 

 
Sekretariatet sender ut en epost med invitasjon til en 
arbeidsgruppe.  

 
 

5/22 
10.00 
 

Orienteringssak: Strategi for digital sikkerhet 
 
Direktoratet for e-helse ønsker å presentere hovedtrekkene i 
Strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren, med vekt 
på det vi antar kan ha særlig relevans for Normens arbeid. Dette vil 
omfatte både forslag til nye tiltak som Normen kan føle eierskap 
til, og prioriteringer vi ser er nødvendige i sektoren som helhet.  

Orientering om 
Strategi for digital 
sikkerhet i helse- og 
omsorgssektoren 
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Vi ønsker først og fremst å orientere styringsgruppen om de 
ovennevnte hovedtrekkene, samt å gi styringsgruppen anledning til 
å påvirke en mest mulig hensiktsmessig innretning på foreslåtte 
tiltak. Tiltakene som antas å være relevante for Normen er knyttet 
til utarbeidelse av ulike typer opplærings- og veiledningsmateriell. 
 
Arbeidet med strategien er i en sluttfase, og sendes på høring i 
april. 
 
Susanne fra sekretariatet presenterte, se presentasjon.  
 
Innspill/spørsmål: 

- Sekretariatet videreformidlet innspill fra Legeforeningen: 
«Jeg (Petter Hurlen) observerer at Normstyret ikke er med i 
forslaget til styringsmodell, til tross for at 
informasjonssikkerhet er et viktig område, og måten Norm-
arbeidet er organisert på har stor støtte i sektoren. Jeg tar 
det opp fordi et par av punktene på dagsorden synes å gi et 
inntrykk av en reduksjon av Normstyrets rolle. Så det kan 
være verd å ta det med seg.» 

- Strategien legger til grunn at dagens nasjonale virkemidler, 
herunder Normen, videreføres. Normen kan ta inn 
strategiens fokusområder som tiltak. Det er ikke bestemt 
hvordan strategien skal forvaltes.  Dersom styringsgruppen 
skal være involvert i forvaltningen, innebærer dette en 
endring i mandatet for styringsgruppen.  

 
  

10.45 Pause  
6/22 
11.00 

Drøftingssak: Strategi for Normen 2022-2026 
 
Styringsgruppa for Normen skal vedta ny strategi for Normen i 
desember 2022.  
 
I dette møtet skal vi konsentrere oss om prosessen for ny strategi 
og hvilke behov sektoren har fremover på områder der det er 
aktuelt at Normen bidrar.  
 

1. Strategiprosessen 2022 
2. Hva er behovene Normens strategi 2022-2026 skal møte?  

 
Sekretariatet ber medlemmene og observatørene i 
styringsgruppen forberede et kort innlegg med de 
behovene/temaene som de ser at Normens strategi bør omhandle. 
Dette kan og bør både være områder/temaer og ny teknologi samt 
også i hvilken retning Normen skal utvikles i. Hva skal Normen 
være i perioden 2022-2026 og fremover.  
 
Dersom noen må melde forfall til møtet setter sekretariatet pris på 
at innspill sendes inn i forkant av møtet eller kort tid etter. Slik at 

Strategi for Normen 
2019-2022 
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hele styringsgruppens innspill kommer med i neste fase av 
strategiprosessen.  
 
Vi jobber etter mal fra nåværende strategi. Denne ligger vedlagt. 
Det vil si at strategien kommer til å ha disse elementene: 

• Overordnet strategi for årene 2022-2026 
• Prioriterte målgrupper 
• Prioriterte temaer 
• Strategiske tiltaksområder 

 
Strategien skal holdes kort og konkret på to PP-slides. 
 
Aasta presenterte, se presentasjon.  
 
Spørsmål fra sekretariatet/diskusjon: 
Er det tilstrekkelig med høring i SG, eller bør dette legges frem mer 
åpent for sektoren?  

• Tre uker er for kort tid, dersom bransjeorganisasjonene 
skal kunne komme med innspill. Anbefaler minst to 
måneder.  

• Fristen bør være lengre enn to uker, men det er ikke er 
behov for høring utover styringsgruppen sine medlemmer.  

• Involvering av pasienter eller organisasjoner bør 
adresseres i ny strategi. Lengre frist vil medføre mer arbeid 
for SG og sekretariatet, særlig sett opp mot at strategien 
skal kunne presenteres på Normkonferansen.  

 
Sekretariatet forslår å utvide høringsfristen til 6 uker, samt å se på 
andre aktiviteter for å markedsføre høringen i andre kanaler, for 
eksempel nyhetsbrev. Det er opp til styringsgruppen å vurdere om 
det skal gjennomføres en bredere sektorhøring, som kan kjøres i 
parallell.  
 
Konklusjon: Høringsfristen utvides til 6 uker. Parallelt kjøres det 
en åpen høring i sektoren.  
 
Behovskartlegging:  

- Se innspill gitt i Menti i møtet (vedlagt) 
 
 
 

12.20 LUNSJ  
7/22 
12.50 

Faglig innlegg fra juridisk seksjon i Direktoratet for e-helse 
Orientering om beslutningen om å sette arbeidet med 
Helseanalyseplattformen på pause v/Randi Lilletvedt.  
 
Se nyhetssak om beslutningen her Setter arbeidet med 
Helseanalyseplattformen på pause - ehelse 
 
 

 

https://www.ehelse.no/aktuelt/setter-arbeidet-med-helseanalyseplattformen-pa-pause
https://www.ehelse.no/aktuelt/setter-arbeidet-med-helseanalyseplattformen-pa-pause
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8/22 
13.20 
 

Sekretariatet orienterer, inkludert 
• Status aktiviteter i handlingsplan 2022 
• Kursstrategi 2022 
• Orientering fra redaksjonskomite-møtet 
• Ressurssituasjon sekretariatet 
• Normen.no 
• Møteform på styringsgruppemøtene resten av året 

 
Aasta presenterte, se presentasjon.  
 
 
Spørsmål/innspill: 

- Sekretariatet sørger for at referat fra redaksjonskomiteen 
deles med styringsgruppa.  

- KiNS har sendt en henvendelse til Normen om å bistå i å 
implementere sikkerhetskrav vedr. innkjøp. Har på plass en 
digital løsning for innkjøp i kommunesektoren. Jobber nå 
med krav innen helse. Normen må se på om de kan 
prioritere å hjelpe KiNS med dette. 

 

 

9/22 
13.50 

Orienteringssak: Kunstig intelligens – i Normen og arbeidet til 
Direktoratet for e-helse 
Sekretariatet orienterer om pågående prosesser. 
 
Thea presenterte. 
 
Spørsmål/innspill: 

- I det nasjonale koordineringsprosjektet, som ledes av 
helsedirektoratet er det opprettet en egen styringsgruppe 
hvor kommunesektoren er med. I det arbeidet er det gjort 
mye, blant annet en grundig behovskartlegging. Det er 
også utarbeidet en egen rapport på kommunal sektor.  

 
 

Informasjon 
ettersendes  

10/22 
14.00 

Diskusjonssak: Normkonferansen 2022 
Normkonferansen avholdes 22.-23. november på The Qube, 
Gardermoen. Det vil være en fysisk konferanse der vi også tilbyr 
digitalt innhold. 
 
Noen tanker så langt fra planleggingen er: 

• Fokus på den fysiske møteplassen, formelt og uformelt 
• En moderne og trivelig konferanse 
• Tilby godt faglig innhold også digitalt 

 
Sekretariatet ønsker innspill til programmet og til arrangementet. 
 

• Tema som styringsgruppen mener at det er viktig å ha 
fokus på? 

• Har dere forslag til foredragsholdere som kan være 
aktuelle? 
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• Tanker om fysisk vs digitalt innhold? Hva bør vi tilby digitalt 
utover overføring av foredrag? 

• Med mye gratis digitalt innhold de siste årene, hva er 
betalingsviljen for digitalt innhold?  

 
Aasta presenterte. 
 
Spørsmål/innspill: 

- KiNS tar betalt for digital deltakelse – rundt halv pris. 
Strømming må være av god kvalitet, samtidig så skal man 
få noe eget når man deltar fysisk. Viktig å ikke underprise 
seg. Vår erfaring er at det er betalingsvilje for digitalt 
innhold, men da må man følge opp med kvalitet på det 
digitale. 

 
 
Sekretariatet vil komme med en oppfordring til SG om forslag på 
tema og konkrete foredrag/foredragsholdere.  
 

11/22 
14.20 

Beslutningssak: Veileder «Tilgang til helse- og 
personopplysninger» og faktaark «Logging og innsyn i logg»   
 
Dette veiledningsmateriellet ble behandlet og delvis vedtatt på 
styringsgruppemøtet 1.12.21. Vedtak fra styringsgruppemøtet 1. 
desember ligger vedlagt. 
 
Sekretariatet jobbet frem et forslag som også omfattet endringer i 
måten tilgang mellom virksomheter ble omtalt i veilederen. Men så 
ble vi kjent med at seksjon juridisk i direktoratet for e-helse jobber 
med en tolkningsuttalelse angående logg i Kjernejournal som vil ha 
direkte påvirkning på det som står i veileder og faktaark om tilgang 
mellom virksomheter. Tolkningen blir dessverre ikke klar før 
styringsgruppemøtet. Vi tror det er meget nyttig å ha denne 
avklaringen før publiseres tekst om dette temaet. Sekretariatet 
foreslår derfor å ta ut det som står om tilgang mellom 
virksomheter i dette veiledningsmateriellet og avvende tolkningen 
før tekst om temaet tas inn.  
 
Sekretariatet foreslår å nevne dette kort i innlendingen til 
veilederen.  
 
Andre endringer som følger av vedtaket, er innarbeidet i veileder 
og faktaark. 
 
Utkastet som sekretariatet jobber med der også tilgang mellom 
virksomheter var innarbeidet og delvis omarbeidet fra versjonen 
som ble lagt frem på styringsgruppemøtet i desember er lagt ved. 
Dette for å vise hvordan vi tenker å innarbeide temaet når 
tolkningen er klar.  
 
Aasta presenterte. Se presentasjon for saksfremlegg. 

Vedtak tilgang og 
vedtak logg fra sg 
01.12.21 
 
Faktaark 15 - Logging 
og innsyn i logg utkast 
v4.0 
 
Veileder for tilgang til 
helseopplysninger 
utkast v2.0 
 
 
 
 
For illustrasjon: 
Ikke til godkjenning 
Veileder for tilgang til 
helseopplysninger 
utkast v1.98 inkludert 
tekst om tilgang 
mellom virksomheter 
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Spørsmål:  

- Helse Nord har innspill til endring av innhold s. 17.  (2. 
avsnitt). Sendes sekretariatet på epost.   

- FA – Logging og innsyn i logg. Det nevnes utrygge kanaler 
som epost og SMS, at det skal etableres logging. Er det 
snakk om tekniske tiltak som skal stanse dette fullstendig?  

- Kravene til hendelseslogg/leselogg er tvetydige.  
- Notehenvisning 12 må dobbeltsjekkes for samsvar.  
- Innspill til punkt 2 b i tabellen: «Kan logging etableres», så 

ikke det virker som vi skal etablere.   
Formuleringen er tatt direkte fra Normen og kan ikke 
endres. Det må meldes inn en egen sak til styringsgruppen 
om endring av dette punktet i Normen.  

 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner forslaget til ny veileder "Tilgang til 
helse- og personopplysninger" og faktaark "Logging og innsyn i 
logg". 
 
Når Direktoratet for e-helses tolkningsuttalelse er ferdig 
oppdateres veileder og faktaark med tekst om tilgang mellom 
virksomheter. Ny tekst innarbeides og sendes på epostgodkjenning 
med to ukers frist. 
 
"Veileder tilgang mellom virksomheter" videreføres frem til tekst 
om tilgang mellom virksomheter innarbeides i veileder "Tilgang til 
helse- og personopplysninger". 
 

12/22 
14.40 

Beslutningssak: Faktaark test 
 
Sekretariatet legger frem nytt utkast til Faktaark 43 – test og 
testdata. Faktaarket er en sammenslåing av faktaark 43 og faktaark 
48 – Informasjonssikkerhet ved utførelse av testing.  
 
Faktaarket er gjennomgått og oppdatert i hht. Normen 6.0 og 
gjeldende lovgivning. Sammenslåingens hensikt er å gi en mer 
helhetlig veiledning innenfor teamet, samt å minske 
forvaltningsbehovet i dokumentporteføljen. Faktaarket er 
oppdatert i samarbeid med sektor.  
 
Thea presenterte. Se presentasjon for saksfremlegg. 
 
Spørsmål/innspill: 

- Innspill til kap. 2. Utgangspunktet er syntetiske data. Endre 
rangering av kategoriene: Syntetisk, anonymisert, 
pseudonymisert, og helseopplysninger til slutt. Ta inn en 
setning hvor man gjentar at utgangspunktet er syntetiske 
data. 

Faktaark 43 - Testing 
og testdata_v.3.0 
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- Kap. 3.1 – krav til nødvendighet. Foreslår at det endres til 
«kan» involvere PVO.  

 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner forslaget til nytt Faktaark 43 – Test og 
testdata, med de endringer som er foreslått i møtet. Samtidig 
saneres Faktaark 48 – Informasjonssikkerhet ved utførelse av 
testing.  
 

13/22 
15.00 

Beslutningssak: Sanering av faktaark 35 – Personvernombud 
 
Faktaark 35 – Personvernombud inneholder i stor grad tilsvarende 
informasjon som det som fremgår i veiledningsmateriellet fra 
Datatilsynet og Artikkel 29-gruppen.  
 
Faktaarket går noe lenger enn dette veiledningsmateriellet, i 
omtalen av følgende emner: 
• Redegjørelsen for personvernombudets taushetsplikt 
• Anbefalte oppgaver for ombudet 
• Juridiske ansvarsforhold 
 
Faktaarket ble kun åpnet 87 ganger i 2021 og havner med det langt 
nede på lista over aktuelt veiledningsmateriell.  
 
To viktige prinsipp vi jobber etter i oppdatering av 
veiledningsmateriell er  

• Normens veiledningsmateriell skal vise til andres 
veiledning, og ikke ha egen veiledning, dersom behovet 
dekkes ved henvisning. Normens veiledningsmateriell skal 
eventuelt utdype andres veiledning.  

• Forslag til sanering skal baseres på innspill fra sektoren, 
behov avdekket i «pakke-arbeidet», samt statistikk for bruk 

 
Siden informasjonen i faktaarket i så stor grad er tilgjengelig i 
annet veiledningsmateriell og det ikke er hyppig brukt, anbefaler 
sekretariatet at faktaarket saneres.  
 
Thea presenterte. Se presentasjon for saksfremlegg. 
 
Spørsmål/innspill:  

- Sanering støttes, men det er ønskelig for flere å beholde 
den sektorspesifikke oversikten over ombudets oppgaver.  

 
Vedtak: 
Styringsgruppen sanerer Faktaark 35 – Personvernombud. 
Sekretariatet sender en forespørsel til Datatilsynet om oversikten 
over oppgaver kan tas inn i deres veiledningsmateriell.  
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14/22 
15.20 

Eventuelt 
Styringsgruppens medlemmer oppfordres til å melde inn eventuelt 
saker i forkant av møtet. 
 
Sekretariatsleder presenterte. Valg av nestleder: 
 
Legeforeningen har gjort sekretariatet oppmerksom på at 
nestleder er på valg. 
 
Beslutning: 
Valgkomiteen settes i gang med arbeidet med å få på plass ny 
nestleder for perioden juni 2022-juni 2024. Valg gjennomføres på 
neste styringsgruppemøte. 
 
 
Innspill: 

- På valg av nestleder bør man nevne tidsperioden nestleder 
skal velges for, for referatets skyld. 

 

 

15.30 SLUTT  
 

 


