STYRINGSGRUPPEMØTE NORMEN
20. september 2021
Videomøte

Agenda

Sak
46/21

Sakstittel / kommentar / forslag til vedtak Saksdokumenter
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak
51/21

10.00

Velkommen til nye representanter

13.15

47/21

Godkjenning av referat fra møte 11.06

48/21

Sekretariatet orienterer, inkludert

10.20

Normkonferansen 2021 – innspill til
tema og foredragsholdere ønskes i
møtet
•
Hybrid styringsgruppemøte i
desember
Beslutningssak: Valg av ny leder for
Styringsgruppen for Normen

49/21
10.50

retningslinjen følges i sektoren. Sekretariatet
bes finne en passende måte å kommunisere
dette vedtaket på normen.no

•

50/21

Se innstilling fra valgkomiteen.
Drøftingssak: Handlingsplan 2022

11.20

Drøfting av utkast til handlingsplan 2022.

12.30

Workshop med prioritering av tiltak og
mulighet for å spille inn nye tiltak.
LUNSJ

Sakstittel / kommentar / forslag til vedtak Saksdokumenter
Beslutningssak: Krav meldingsutveksling
Saksnotat
Tilslutning til
Forslag til vedtak:
Krav til
Styringsgruppen tilslutter seg HITS 1242:2021 elektronisk
Krav til elektronisk meldingsutveksling utgitt av meldingsutveksl
ing
Direktoratet for e-helse, og anbefaler at

52/21
Innstilling fra
valgkomiteen ble
sendt ut 30.august
Drøftingsutkast
sendes tirsdag
07.09

13.45

Orienteringssak: Status oppdatering av
veiledningsmateriell 2021

Ingen underlag.

Sekretariatet gjennomgår status

53/21

Evt.

14.30

SLUTT

Side 2

Praktisk
 Hvordan be om ordet:

1.

2.

Evt SMS
til Lars Erik:
Mob: 90098999

Side 3

Endringer i styringsgruppen
 KS

 Trond Sundby (Bærum) fratrer, Arne Ingebrigtsen (Kristiansund) er ny representant

 NHN

 Jostein Jenser fratrer, Marit Haarr er ny representant

 Apotekforeningen

 Ragna Hanum fratrer, Kristine Elise Storvig er ny representant
 Kristian Engdal fratrer, Maren Krogh er ny vara

 Melanor

 Unni Kathe Ottersland er meldt inn som vara

 Norges farmaceutiske forening

 Guri Wilhelmsen fratrer, Urd Andestad blir ny vararepresentant 1. oktober

 Helse Vest

 Lars Erik Baugstø-Hartvigsen fratrer, Elisabeth Meland blir ny representant 1. november
Side 4

48/21
Sekretariatets orientering

Kurs, presentasjoner, webinarer og foredrag
Gjennomførte
• Innspillswebinar for internkontroll og risikopakken

Side 6

Fremtidige webinarer og kurs fra Normen
- Kurs om medisinsk utstyr for St. Olavs Hospital

Dato:

Tittel

29. sept

Innspillswebinar til veileder forskning

6. okt

Personvernrettighetene

13. okt

Erfaringsforedrag fra gjest – ikke bekreftet

20. okt

Veileder i medisinsk utstyr

Innspill til tema for webinarer til høsten, kontakt oss på sikkerhetsnormen@ehelse.no

Følg med på Normens kurssider på www.normen.no!

Andre utadrettede aktiviteter
 Foredrag om Normen, informasjonssikkerhet og personvern for over 100 deltagere
ved velferdsteknologiens ABC for ledere og andre ansatte med roller innen
velferdsteknologi i kommunene Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og
Ringerike

Side 8

Normen.no
 Samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i
Direktoratet for e-helse og konsulenter fra Netlife
 Startet opp i høst, gjennomført to arbeidsmøter
 Viktigste fokusområder for arbeidet:





Økt brukervennlighet
Forbedret søkemulighet
Mer oversiktlig dokumentkatalog
Ny funksjonalitet, som blant annet

 Arrangementskalender med mulighet for påmelding
 Fremheve aktuelle saker og nye veiledningsprodukter
 Muligheter for å gi innspill

Side 9

Normkonferansen 2021
 Digital konferanse 24. november
 Temaene vi jobber med for årets konferanse er






Pasientsikkerhet og personvern, er det virkelig to ulike ting?
Jobbe sikkert hjemmefra; er det mulig?
Sikkerhetsarkitektur og «zero-trust»
Hva skjer når ingenting fungerer?
Krystallkulen; vi ser fremover

 Innspill til tema/foredrag som kan passe til disse overskriftene?
 Eller noe helt annet dere hadde hatt lyst til å høre om?

Side 10

Styringsgruppemøtet desember
 Hybrid møte

 Fysisk med overnatting for de som kan/ ønsker
 Digitalt for de som ønsker

 Innspill til dette?

Side 11

Sak 49/21 Valg av ny styringsgruppeleder

Innstilling fra valgkomiteen

 Arne Ingebrigtsen velges som leder av styringsgruppen for perioden oktober 2021 til
juni 2023.

Side 13

Sak 50/21 Drøftingssak: Handlingsplan 2022

Strategi og handlingsplan
 De overordnede og langsiktige målene for Normen skal være beskrevet i mandatet til
Styringsgruppen og i Normens hoveddokument.
 For å oppnå de overordnede og langsiktige målene for Normen, skal det foreligge en
strategi for Normen. Strategien skal beskrive hvordan målene skal nås på
mellomlang sikt og besluttes av Styringsgruppen. Strategien gjelder for tre til fire år
om gangen, men kan oppdateres og endres årlig.
 For å gjennomføre strategien skal det foreligge en handlingsplan for Normen.
Handlingsplanen er et verktøy for styring av oppgaveporteføljen og skal beskrive
konkrete tiltak. Planen besluttes av Styringsgruppen og gjelder for ett år om gangen.
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STRATEGI 2019-2021
2022

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten –sektorens felles
krav, verktøy og arena for informasjonssikkerhet og personvern
Normen skal…

Strategi

● bidra til at virksomheter som følger
Normen har egnede tekniske og
organisatoriske tiltak på plass

Helse- og omsorgssektorens
felles bransjenorm skal øke
sin nytte og relevans gjennom

● fremme samhandling gjennom tillit
i helse- og omsorgssektoren

● forenkling

● fremme en balansert tilnærming til
konfidensialitet, tilgjengelighet,
integritet og robusthet

● tilgjengeliggjøring
● oppdatering

● forenkle arbeidet med
informasjonssikkerhet og
personvern

● effektiv utadrettet
virksomhet
● tilpasning til
personvernforordningen

Prioriterte temaområder
● Pasient-/brukerrettigheter
og personvern
● Leverandørkrav og oppfølging
● Sekundærbruk

Prioriterte målgrupper
● Ledelse
● Leverandører og
databehandlere
● Små virksomheter

2022
STRATEGI 2019-2021
STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER OG INITIATIVER
1

Forenkling,
lesbarhet og
nyttige verktøy
 Enklere språk
 Dokumenter med
bedre grafisk
utforming
 Kortversjoner
 Nye verktøy og
formater, mer enn
bare pdf

2

Felles arena
● Være tilgjengelig og i tett
dialog og samarbeid med
sektoren og andre
relevante aktører
● Revidere og videreutvikle
Normens kursstrategi- og
virksomhet
● Vurdere hvordan pasienter
og leverandører kan
inkluderes bedre i
Normarbeidet

3

Sektorens felles kravsett til
informasjonssikkerhet og personvern
 Bidra aktivt til felles normering på
områder der sektoren ønsker det
 Utvikle Normens rolle som verktøy i
anskaffelser og leverandøroppfølging
 Søke og opprettholde godkjenning som
en godkjent atferdsnorm
 Følge opp etterlevelse av Normen for å
skaffe til veie bedre faktagrunnlag som
grunnlag for Normens utvikling.
 Utarbeide oversikt som viser bakgrunn
for Normens ulike krav (lovspeil)

Handlingsplan Normen 2021
Styring og forvaltning

Implementering
Sammensetning og
forvaltningsmodell

Valg

Tiltak fra
2020

Veiledningspakker

Video, lyd og bilde
Digital pasientkommunikasjon
Rettigheter + Behandlingsgrunnlag

Tilgangsstyring
Forskning
Internkontroll + risiko (inkl. FA «Integritet»)
Sanering/ oppdatering

2022

Teknisk/IoT og Leverandør
Understøtte gode og sikre informasjonssystemer
Faktaark tiltak integritet

Kurs og webinar

Utadrettet virksomhet

normen.no og sosiale medier
Nye verktøy
4. februar

25. mars

11. juni

23. september

1. – 2. desember

2022

Tema fra handlingsplan 2021 som styringsgruppen
tidligere har vedtatt skal fortsette i 2022
 Veiledningspakke «Leverandør»
 Veiledningspakke «Teknisk og IoT»
 Nye verktøy på normen.no

Er tidligere besluttet av Styringsgruppen at skal med i Handlingsplan 2022
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Oppgaver fra strategien som krever oppfølging
 Små virksomheter


Planer om mer spesifikke kurs, verktøy og målrettet informasjon ble utsatt som følge av korona, f,eks.





E-læringskurs
«Starthjelp» for små (og nye) virksomheter
ROS-bank



Veileder om små virksomheter er moden for revisjon



Vedtak fra Styringsgruppen om at spørsmålet om Normen skal være en godkjent adferdsnorm skal tas opp til ny vurdering i 2022




F.eks. for å undersøke påstanden «Færre kommuner bruker Normen nå, hvorfor?»
Dette er et viktig punkt som sekretariatet ønsker å prioritere




Nå som det etter hvert går an å arrangere fysiske kurs igjen må vi se på kursporteføljen på nytt
Lage gode e-læringskurs og opplæringvideoer








F.eks. «Normsjekken på nett» og e-læring
Finne frem på normen.no; metadata og tagging
Sortere veiledningsmaterialet på nye måter, f.eks. «Dette materiellet er aktuelt for deg som er pvo i en kommune»
Terminologi/definisjons-register
Er allerede prioritert av Styringsgruppen i Handlingsplan 2021
Sekretariatet mener at dette er viktig å prioritere høyt i 2021

 Atferdsnorm

 Undersøkelse av etterlevelse av Normen som grunnlag for videreutvikling
 Kurs

 Ledelse
 Forenkling, lesbarhet og nyttige verktøy

Side 20

Andre innspill fra sekretariatet






Strategi for Normen 2023-2026 (faktagrunnlag)
Markedsføre nytt materiell laget i 2020 og 2021
Sikkerhetskultur og kompetanseheving
Data- og dokumentdeling
Fysisk Normkonferanse 2022

Side 21

Innspill fra redaksjonskomite
 Se eget vedlegg

Side 22

Innspill fra andre
 Kan Normen utvides med å omtale håndtering av sikkerhetshendelser (deteksjon og
respons) på en mer utfyllende måte

Side 23

Sekretariatets foreløpige forslag til hovedoppgaver 2022
 Veiledningmateriell





Veiledningspakke «Leverandør»
Veiledningspakke «Teknisk og IoT»
Revidere veileder for små virksomheter, inkl «ROS-bank»
Sikkerhetshendelser

 «Forenkling og tilgjengeliggjøring»

 Nye normen.no, systematisere og gjøre eksisterende veiledningsmateriell mer tilgjengelig
 Nye verktøy på normen.no; f.eks. «Normsjekk på nett» og «ROS-bank»,

 Strategi 2023-2026
 Kompetanseheving

 Fysisk konferanse, flere fysiske og digitale kurs, videreutvikle webinarene, e-læringskurs og videoer på normen.no

 Kartlegge hvordan vi kan følge opp etterlevelse av Normen
 Følge opp tiltak fra Strategi for digital sikkerhet

Side 24

Diskusjon i styringsgruppen
 Har styringsgruppen forslag til aktiviteter/ tema/behov som ikke allerede er
identifisert?
 Workshop for å prioritere aktivitetene i 2022

www.menti.com
Side 25

Sak 51/21 Beslutningssak: Krav meldingsutveksling

Krav til meldingsutveksling
 Dokument publisert 2011, uendret i 10 år fram til avpublisering
 SamUT ønsket dokumentet, og etterspurte oppdatering
 Sak 36/20: SG anmodet Direktoratet for e-helse om å ta eierskap til dokumentet
 Dokumentet er nå oppdatert og publisert som en retningslinje av Direktoratet
 Styringsgruppen har i følge forvaltningsmodellen anledning til å tilslutte seg /
anbefale dokumenter publisert av andre.

Forslag til vedtak

 Styringsgruppen tilslutter seg HITS 1242:2021 Krav til elektronisk meldingsutveksling
utgitt av Direktoratet for e-helse, og anbefaler at retningslinjen følges i sektoren.
Sekretariatet bes finne en passende måte å kommunisere dette vedtaket på
normen.no
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Sak 52/21 Orienteringssak: Status oppdatering av
veiledningsmateriell 2021

Sak 52/21 Status veiledningspakke Forskning

Kort om gjennomførte og planlagte aktiviteter
 Referansegruppe med deltagere fra bredden av sektoren 23. juni

 Konstruktiv faglig diskusjon om innhold og avgrensning av veilederen
 Basert på innspillene i referansegruppen ble det fremmet behov om mer praktisk
veiledning, særlig rettet mot forskere.

 Innspillswebinar for veilederen er planlagt
 Innspill om struktur og overordnet innhold

 Referansegruppemøte for veileder 19. oktober

 Tilbakemeldinger på utsendt utkast
 Utvalgte problemstillinger(anonymisering, publisering, gjenbruk)

 Løpende koordinering med direktoratets arbeid med oppdatering av mal for
personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) og utarbeidelse av tilhørende veileder
 Lages et eget eksempel på utfylling basert på ny veileder

Side 31

Sak 52/21 Status veiledningspakke Internkontroll og
risiko

Kort om gjennomførte aktiviteter siden sist SG-møte
 Innlegg og diskusjon i nettverk for veiledningsaktører styring og kontroll 16. juni
 Referansegruppe med deltagere fra bredden av sektoren hadde møte 22. juni
 Konstruktiv faglig diskusjon om internkontroll og risikostyring, fokus på struktur og
innhold i veiledningsmateriellet

 Innspillswebinar 1 for veiledningspakken ble gjennomført 23. juni
 Innspill om struktur og overordnet innhold
 Ikke alle som ønsket fikk deltatt på grunn av tekniske problemer

 Innspillswebinar 2 for veiledningspakken ble gjennomført 25. august
 Innspill om struktur og overordnet innhold
 Diskusjon om nivåer for risikoaksept og akseptkriterier

 Løpende koordinering med direktoratets arbeid med oppdatering av mal for
personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) og utarbeidelse av tilhørende veileder
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Kort om planlagte aktiviteter
 Etterarbeid fra innspillswebinar 2 og SG-møtet
 Skriveperiode og 1:1-møter

 Utsendelse av underlag til referansegruppemøter 4. oktober
 Utkast av veilederne i internkontroll og i risikostyring

 Referansegruppemøte for veileder i internkontroll 15. oktober
 Tilbakemeldinger på utsendt utkast
 Utvalgte problemstillinger

 Referansegruppemøte for veileder i risikostyring 19. oktober
 Tilbakemeldinger på utsendt utkast
 Utvalgte problemstillinger

 Fortsatt koordinering med direktoratets arbeid med oppdatering av mal for
DPIA og utarbeidelse av tilhørende veileder
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Faktaark 05 – Fastsette nivå for akseptabel risiko
Eksisterende veiledning fastsetter nivå for
akseptabel risiko på følgende måte:
 Arbeidet med å fastsette akseptabel risiko skal ta
utgangspunkt i de enkelte behandlingene av helse- og
personopplysninger virksomheten gjør
 Benytter en skala for konsekvens og sannsynlighet
 Vurdere hvilken konsekvens og sannsynlighet
virksomheten ikke kan akseptere – kombinere disse for
å finne nivå for akseptabel risiko
 For all risiko som er høyere enn nivå for akseptabel
risiko skal det iverksettes tiltak for å bringe sikkerheten
innenfor et akseptabelt nivå
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Faktaark 05 – Fastsette nivå for akseptabel risiko

Side 36

Normen 6.0 – Bruk av nivåer og kriterier
Normen 6.0 viser til en slags hybridløsning:
 Normen 6.0 har en risikobasert tilnærming
 Krav til informasjonssikkerhet gjennomgående i hele
bransjenormen, men det er likevel utledet noen såkalte
minimumskrav til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet
og robusthet
 «Virksomheten skal fastsette nivå for akseptabel risiko
basert på Normens minimumskrav til
informasjonssikkerhet og eventuelt egne
informasjonssikkerhetsmål»
 En slags hybridløsning mellom tidligere versjoners fokus på
nivå for akseptabel risiko og bruk av akseptkriterier

Side 37

Diskusjonspunkt:
Hvordan bør veileder i risikostyring håndtere temaet
risikoaksept – med nivåer og/eller kriterier?
 Beholde innholdet om nivå for risikoaksept fra
faktaarket?
 Gå bort fra nivåer og kun bruke akseptkriterier
(f.eks. med fokus på minimumskravene?)
 Hybridløsning?
 En annen løsning?

 Hvordan gjøres dette i praksis i
deres virksomheter?
 Gode eksempler sektoren kan
lære av?

Sak 52/21 Orienterings- og diskusjonssak: Status
veiledningspakke Tilgang

Gjennomførte og planlagte aktiviteter: Veileder om tilgang
 Forslag til revidert veileder er under arbeid
 Det planlegges med et tredje og siste møte i referansegruppen i uke 39
 Nærmere om temaet/kapittelet tilgang mellom virksomheter
 Synspunkter fra enkelte SG-medlemmer og referansegruppedeltakere:
 Beskrivelsen av «bilaterale» avtaler mellom virksomheter bør ikke videreføres – slike avtaler skalerer dårlig i en så stor sektor, er
lite brukt og er antakelig heller ikke nødvendig (f.eks. kan heller «ensidige» standarderklæringer vurderes brukt)
 Når arbeidet med felles tillitsmodell (med et felles tillitsanker) er gjennomført, vil det være det som gjelder

 Sekretariatet ønsker innspill fra SG til følgende:
 En mulig løsning er å kort gjøre oppmerksom på Normens krav til tilgang mellom virksomheter og at ny ordning (felles
tillitsmodell) er under utredning, og avpublisere eksisterende veileder om tilgang mellom virksomheter («kan utleveres på
forespørsel»). Senere, når felles tillitsmodell er klar, kan det legges inn en oppdatert henvisning til den i veilederen.
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Gjennomførte og planlagte aktiviteter: Faktaarkene
 FA 29 om hjemmekontor
 Revidert utgave vedtatt av SG på møtet 11. juni 2021

 FA 15 om logging og FA 50 om innsyn i hendelsesregistre (sammenslått)
 Forslag til revidert faktaark er under arbeid
 Utkast blir fremlagt på neste møte i referansegruppen for Tilgang

 FA 31 om passord og passordhåndtering
 Faktaarket er gjennomgått og endringsbehov er identifisert
 Det er bare en liten del av faktaarket som gjelder forhold som er særegne for sektoren, samtidig som det finnes en
del oppdaterte veiledere og anbefalinger fra myndigheter og andre (bl.a. NSM og Digdir)
 Det er utarbeidet forslag til et nytt underkapittel om passord i veilederen om tilgang der det er gitt et eksempel på
hva en retningslinje om passord for sluttbrukere kan bestå av
 Sekretariatet ønsker innspill fra SG til følgende:
 Er det viktig å beholde faktaarket, eller om det kan saneres til fordel for et underkapittel i veilederen om tilgang som nevnt over?
Side 41

Sak 52/21 Orienterings- og diskusjonssak: Status
veiledningspakke Teknisk & IoT

Gjennomførte og planlagte aktiviteter
 Faktaark 21 om sikkerhetskopi
 Revideringen er påbegynt

 Faktaark 26 om sikring av trådløs teknologi
 Revideringen påbegynnes ultimo september

 Faktaark 30 om sikring av mobilt utstyr utenfor virksomheten
 Revideringen påbegynnes i oktober

 Faktaarkene 20a, 20b og 20c om sikkerhets- og samhandlingsarkitektur
 FA 20a er forholdsvis kort og innholdet av mer funksjonell art enn i 20b og 20c, men i eksempelet i faktaarket er
det også noen konkrete sikkerhetselementer
 FA 20b og 20c kan nedskaleres mye fordi det er både andre produkter under Normen og eksterne kilder som
beskriver mye av det godt nok – unike elementer i 20b og 20c kan derfor med fordel flyttes til revidert FA 20a
 Resultatene av Program digital samhandling kan påvirke hva som er nødvendig og hensiktsmessig å ha i et
revidert faktaark
 Revideringen planlegges gjennomført i 2022
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Gjennomførte og planlagte aktiviteter
 Innspill til produktutkastene
 I denne arbeidspakken er det ingen veiledere, men flere faktaark
 Sekretariatet ønsker innspill fra SG til følgende:
 Kan det være hensiktsmessig å etablere et lite arbeidsutvalg med representanter fra interesserte SG-medlemmer, som
sekretariatets prosjektgruppe for produktene kan ha dialog med om innretningen på og innholdet i produktene?

Side 44

Sak 52/21 Orienteringssak: Status veiledningspakke
Leverandør

Gjennomførte og planlagte aktiviteter
 Vedlegget til Normen
 Nytt justert forslag til kategorisering og tegnsetting av kolonnen «Hjemmel» er utarbeidet
 Oppdatering og videreutvikling av kolonnen «Systemkrav» pågår
 Samordnes med en eventuell ny veileder om sikkerhet i anskaffelser og leverandøroppfølging i 2022

 Forslaget blir fremlagt på et senere SG-møte

 Veileder om fjernaksess mellom virksomheter og leverandør
 Revideringen av veilederen pågår fortsatt
 Referansegruppe har blitt etablert
 Det planlegges med to møter: I uke 41/42 og uke 47

 Planlagt fremlagt på første SG-møte i 2022

Side 46

Sak 52/21 Orienteringssak: Andre produkter

Gjennomførte og planlagte aktiviteter
 Flytskjemaer for veileder om personvernrettigheter
 Arbeid pågår med å utarbeide flytskjemaer (diagrammer) for visualisering av hvordan flere av
personvernrettighetene typisk anvendes og henger sammen
 Forslaget blir fremlagt på et senere SG-møte

Side 48

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

SAKSNOTAT

Tilslutning til retningslinjen Krav til elektronisk meldingsutveksling
Normens dokument "Krav til elektronisk meldingsutveksling" ble utgitt i desember 2011, og var
uendret helt fram til avpublisering i 2021. Behovet for oppdatering har vært stort, samtidig som
dokumentets innhold har vært i randsonen av Normens temaområde.
Styringsgruppen ba i 2020 sekretariatet innhente råd fra SamUT om det fortsatt var behov for
kravdokumentet, eller om det kunne saneres. I drøftingen med SamUT 11.3.2020 var den entydige
tilbakemeldingen fra at kravdokumentet fortsatt er nyttig, og at dokumentet burde oppdateres og
videreføres.
I sak 36/20 besluttet styringsgruppen at Direktoratet for e-helse anmodes om å ta eierskap til
Kravdokument for meldingsutveksling, men med mulighet for en tilknytning til Normen forutsatt at
fremtidig forvaltningsmodell åpner for dette. Styringsgruppen ble orientert under sak 45/21 om at
kravdokumentet nå er oppdatert i samarbeid mellom Avdeling Standardisering og Normens
sekretariat. Dokumentet er omarbeidet til en retningslinje i hht Direktoratets forvaltningsmodell for
normerende dokumenter. Dokumentet har vært på innspillsrunde til medlemmene i SamUt. Samtidig
med publisering av retningslinjen ble det gamle kravdokumentet avpublisert på normen.no
Styringsgruppen har anledning til å tilslutte seg dokumenter publisert av andre, f.eks
fagmyndigheter. En slik anbefaling er i tråd med den vedtatte forvaltningsmodellen for
Styringsgruppen (kapittel 7.4 – nivå 3). Sekretariatet ba under orienteringen på forrige møte om
Styringsgruppen kunne behandle evt tilslutning til retningslinjen Krav til elektronisk
meldingsutveksling i e-postrunde med to ukers svarfrist. Styringsgruppen besluttet imidlertid at
saken skulle behandles som en ordinær sak på møtet 20.09.2021.
Mye av teksten i retningslinjen er beholdt fra det tidligere kravdokumentet. Videre er et videreført
kravdokument flere ganger trukket fram av sekretariatet som et godt eksempel på et dokument som
vil være egnet for anbefaling eller tilslutning fra styringsgruppen. Styringsgruppens vedtak i sak 36/20
peker også framover mot dette som et mulig alternativ.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen tilslutter seg HITS 1242:2021 Krav til elektronisk meldingsutveksling utgitt av
Direktoratet for e-helse, og anbefaler at retningslinjen følges i sektoren. Sekretariatet bes finne en
passende måte å kommunisere dette vedtaket på normen.no

