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

Til 

Styringsgruppen for  
Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 
 

Møteinnkalling 

Møtetidspunkt: Mandag 26.09.2022 kl. 9.00-14.00 
Sted: Digitalt på Teams 

 
 
 

Virksomhet/Organisasjon Representant Til stede/ forfall 

Apotekforeningen  Forfall 
Den norske legeforening Petter Hurlen Til stede 
Den norske 
tannlegeforening 

 Forfall 

Den offentlige 
tannhelsetjenesten 

Steinar Løgith Aase Til stede 

Norsk farmaceutisk 
forening 

 Forfall 

Norsk 
fysioterapeutforbund 

Henrietta Richter 
Uitdenbogaardt 

Til stede 

Norsk psykologforening  Forfall 
Norsk sykepleierforbund  Forfall 
KS Suhail Mushtaq Til stede fra 12.05 

– 13.40. 
Arne Ingebrigtsen 
(leder) 

Til stede 

KiNS Harald Torbjørnsen Til stede fra 09.30.  
Helse Midt-Norge RHF  

 
Forfall 

Helse Nord RHF Ida-Kristin 
Martinussen 

Til stede 

Helse Sør-Øst RHF Jon Holden Til stede 
Helse Vest RHF Lars Erik Baugstø-

Hartvigsen 
Til stede 

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 
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Observatører   
Digitaliseringsdirektoratet Terje Overaae Til stede 
FFO – 
funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon 

 Forfall 

IKT-Norge  Forfall 
Melanor  Forfall 
NAV  Forfall 
NSM  Forfall 
Helsetilsynet  Forfall 

 
 

 

 
Sak 

Sakstittel / kommentar / forslag til vedtak 
 

29/22 
09.00 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Kort oppsummering fra Aasta ang. sen utsending av innkalling og dagsorden 
 

30/22 
 

Godkjenning av referat fra møte 02.06.22 
 
Innspill til referatet er sendt fra Direktoratet for e-helse til sekretariatet på e-post.  
 
Dette gjelder side 6 hvor det står: Stort fokus på forholdet mellom K og T, K skal ikke 
trumfe K. 
Skal være «K skal ikke trumfe T». 
 
Referat godkjennes med innsendte endringer.   
 

31/22 
09.10 
 

Sekretariatet orienterer, inkludert status på startede prosjekter 
 

• Leverandørpakke 
• Videreutvikling forskningsveileder 
• Faktaark om integritet og pasientsikkerhet 
• Videreutvikling av vedlegget til Normen «Oversikt over Normens 

krav» 
• Kurs og kompetanseheving 
• Normen.no 

 
Aasta, Geir-Erlend, Thea, Marie og Susanne presenterte.  
 
 
Spørsmål/Diskusjon:  

• Helse Nord etterlyser mulighet for digital deltakelse på med.tek-kurset. 
Sekretariatet skal vurdere hvordan det kan legges til rette for digital 
deltakelse på fremtidige kurs med fysisk oppmøte.  

• Helse Nord etterspør om finnes det et utkast av KI-rapporten, som kan deles 
med styringsgruppen. Sekretariatet undersøker dette og deler rapporten 
dersom dette er mulig.  
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• NHN spør om hva sekretariatet mener om å ha ansvar for deling av ROS og 
DPIA med sektoren. Helse Sør-Øst spiller inn at det er en god idè, men at 
omfanget må diskuteres i SG før beslutning tas. Sekretariatet understreker 
at det må diskuteres med SG om dette er noe Normen skal påta seg. 
Behovet er der, om sekretariatet kan gjøre noe så er vi positive, avhengig av 
ressurser. SG-leder foreslår at dette kan være diskusjonssak til SG 24 Nov. 
 

32/22 
09.50 

Orienteringssak: Normkonferansen 2022 
 
Aasta presenterte, se presentasjon. 
 
Spørsmål/diskusjon:  

• Legeforeningen spør om det kunne vært nyttig å si noen om EHDS.  
HOD og Hdir kommer til å si noe om det på dag 1, legger opp til foredrag på 
dag 2 hvor man går dypere inn i hovedpunktene. Blir enda større tema på 
neste års Normkonferanse. 

• Digitaliseringsdirektoratet spør om det blir det stands. 
Sekretariatet tror ikke vi får til leverandørstands. 
Har pleid å invitere andre veiledningsaktører, spør om SG synes vi bør gjøre 
dette også denne gangen. 

o Norsk Fysioterapeutforbund spiller inn at det er fint med stands 
med veiledningsaktører. 
KS nevner at stands kan trekke fokus vekk fra selve konferansen. 
Sekretariatet informerer at stands blir en såpass stor endring at det 
må vurderes til neste års konferanse, vil i så fall kun være aktuelt 
dag 1. 

 
33/22 
10.10 

Beslutningssak: Godkjenning av Faktaark 55 – Sperret adresse i Folkeregisteret v. 
1.3.  
 
Thea presenterte. 
 
Som følge av moderniseringen av Folkeregisteret i 2020, falt begrepene «kode 6» og 
«kode 7» ut. Dette var en varslet endring og er nevnt i nåværende faktaark.  
 
Versjon 1.3 retter opp i begrepsbruken. Endringen er forankret hos Kripos.  
 
Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner Faktaark 55 – Sperret adresse i 
Folkeregisteret v. 1.3. Sekretariatet sørger for publisering.  
 
Spørsmål/diskusjon: 
 

• Helsedirektoratet støtter endring, men ønsker at faktaarket tydeliggjører 
hvordan virksomheter kan jobbe i praksis, og foreslår revidering av 
faktaarket.  

• Helse Sør-Øst slutter seg til Helsedirektoratet, men ønsker å bruke 
«Trusselutsatte» som begrep. Det bør stå i faktaarket at det er virksomheten 
som bestemmer hvor data skal lagres. 
Forslag til justering: 
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Fra: 
"Opplysninger om adresse må ikke legges inn andre steder enn der det 
vurderes som trygt." 
Til: 
«Opplysninger om adresse kan kun lagres i informasjonssystemer som er 
sikkerhetsmessig vurdert som trygg av virksomheten. Dette er kun gjeldende 
for ‘fortrolig adresse.» 

• KiNS Ønsker å gjøre noe tilsvarende det Normen har gjort, Kripos ønsker et 
mer sektoruavhengig faktaark. 
 

Sekretariatet foreslår revidering av faktaark kan tas inn på handlingsplan for neste 
år, samt at kode 6 og 7 kan stå i parentes. 
 
Dersom faktaarket skal revideres ytterligere, trenger sekretariatet tilgang til 
ressurser hos Kripos og styringsgruppen.   

 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner Faktaark 55 – Sperret adresse i Folkeregisteret v. 1.3, 
med de endringer som ble foreslått i møtet.  Sekretariatet sørger for publisering. 
 

34/22 
10.30 
 

Beslutningssak: Valg ny nestleder 
Se innstilling fra valgkomiteen. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Petter Hurlen, Legeforeningen, gjenvelges til vervet som nestleder for en periode på 
to år.  

35/22 
10.50 
 

Beslutningssak: Valg av ny observatør fra pasient- og brukerorganisasjonene 
 
Se søknader vedlagt. 
 
Sekretariatet foreslår at begge søkerne tas inn som observatører for pasient- og 
brukerorganisasjonene. Det er en styrke for Normen å ha god og bred 
representasjon fra pasient- og brukerorganisasjonene. 
 
Spørsmål/diskusjon:  
 
Sekretariatet har i etterkant av innstillingen fått opplyst at WSO er medlem av FFO. 
Det skal ikke være interessekonflikt har Sekretariatet fått beskjed om fra 
Generalsekretær i FFO. 
 
Helse Nord savner informasjonssikkerhetsperspektivet, viktig at dette perspektivet 
ikke faller bort. 

 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen tar inn WSO og Senior Norge som observatører i Styringsgruppen 
for Normen. Styringsgruppen ber sekretariatet kontakte de nye observatørene og 
tilby dem innføring i Normen før neste styringsgruppemøte. 
 
 

11.10 Pause 
36/22 Orienteringssak: Faglig orientering fra Digitaliseringsdirektoratet 
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12.00  
Digitaliseringsdirektoratet orienterer om prosjektet Felles sikkerhet i forvaltningen, 
med påfølgende diskusjon. 
 
Vedlagt utsendt høringsnotat. Terje Overaae presenterte for 
Digitaliseringsdirektoratet.  
 
Spørsmål/diskusjon: 
 

• KiNS positive til initiativ, kommer forankring inn mot departement og 
politisk ledelse på et senere tidspunkt? Viktig at notatet får tyngde. 

• Direktorat for E-Helse har spilt inn følgende: 
o Positive til proaktivitet og initiativ for koordinasjon 
o Noen uklarheter: 

 Hva er strategiske tiltak, hva er konkrete tiltak. 
 Tror økonomiske konsekvenser kan bli betydelige 
 Forhold til ting som NSM grunnprinsipper. 
 Personvern ikke tilstrekkelig nevnt. 
 Hvilke deler av helse og omsorgssektor omfattes? 
 Normen er omtalt, pga. kort frist kan ikke sekretariatet 

svare for SG Normen.  
 

• KiNS spiller inn ifht. basisnivåer, det må være uttalt målsetning om at 
basisnivå 1 er en oppnådd målsetning, KiNS er uenige da dette blir 
kostnadskrevende. 

 
 

36/22 
12.40 

Diskusjonssak: Ny strategi for Normen 2023-2025 og Handlingsplan 2023 
 
Utkast til strategi vedlagt. Sekretariatet ønsker innspill til utkastet. Sekretariatet 
ønsker også signaler på aktiviteter fra ny strategi som styringsgruppen mener det er 
viktigst å starte med. 
 
Sekretariatet presenterte. 
 
Spørsmål/Diskusjon: 
 

• Helsedirektoratet tar opp EHDS, foreslår at det er generelt 
Spiller inn at «kode 6 og 7» kan være et prioritert underområde. Spiller inn 
ønske om at Sårbare Grupper blir et prioritert område for neste periode. 

• Helse Sør-Øst er enig i at leverandører kan tas ut fra prioriterte målgrupper. 
• Den norske legeforening tar opp at digital samhandling, integritet er viktig. 

Mtp. strukturering og digitalisering, integritet bør tas med. Forslag om å ta 
tak i EHDS i den grad vi har evne til å påvirke noe. 

• KS spør Hvem er Normen for? Teknisk pers. Helsepersonell? Leger? Normen 
begynner å bli stor og altomfattende, kanskje vi må justere målgruppe? 
Hvordan vet vi at det vi gjør faktisk bidrar til å sikre sektoren? For å skape 
bred enighet, vi bør se til hva de andre veiledningsaktører gjør og hvordan 
samstemmer dette. 
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• Norsk fysioterapeutforbund ytrer et ønske om færre prioriterte områder, 
mtp. Ressurssituasjonen. 

• KS nevner utvikling av Normens rolle i anskaffelser, DFØ har fått i oppdrag å 
lage verktøy for dette. Hva kan Normen bidra med når det kommer en 
standard som alle offentlige virksomheter pliktes å følge. SG-Leder 
presiserer at DFØ lager en plattform, vi må være en premissleverandør for 
innholdet i DFØ sin løsning. 

• Helse Nord mener Normen i seg selv + Normkonferansen er viktige verktøy 
for å bygge sikkerhetskultur. 
Helse Nord mener at for at de nasjonale løsningene skal følge Normens krav 
så er det et viktig punkt som bør få stå. 

• Helse Sør-Øst foreslår man tar ut sikkerhetskultur-ordet, ettersom det ikke 
gir noen tilleggsføring. Foreslår også å ta ut IKT-beredskap og forebygging. 
Foreslår også å holde sikkerhetskrav i anskaffelser for seg selv.  

• Helse Vest kommer med innspill Ref. sikkerhetskultur: Riksrevisjonen er i sin 
rapport "Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine 
IKT-systemer" opptatt av de ansattes sikkerhetsadferd. Undersøkelse av 
helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer 
(riksrevisjonen.no) 
Riksrevisjonen anbefaler også blant annet tiltaket:  

«sikkerhetsatferd hos helse- og IKT-personell blir bedre.» 
 
Sekretariatet stiller følgende spørsmål: må «Normens krav og veiledning henge 
sammen med de nasjonale ehelse løsningene» Er punktet litt selvsagt? 

• Helse Vest er enig med Helse Nord i at nasjonale løsninger må følge 
Normens krav. Er det problemer med kravene, så er det kanskje problemer 
med lovene som ligger til grunn. 

 
 Eventuelt 

- Personvernkommisjonen har lagt frem sin rapport, sekretariatet ga en kort 
oppsummering om bransjenormer i utdanningssektoren 

- Styringsgruppemøtet 24.november kolliderer med et annet møte for flere av 
representantene. 21. november foreslåes som alternativ dato. Sekretariatet 
tar en runde om dato på e-post, og avklarer påmelding, hotell og middag i 
ettertid. 

- Styringsgruppens leder foreslår evaluering av styringsgruppen, herunder 
format, gjennomføring, innhold, saker som fortjener mer fokus, 
diskusjonslengder, m.m.  
Styringsgruppens medlemmer og sekretariatet støtter forslaget. Det legges 
opp til en evaluering i løpet av høsten.  

 
14.00 SLUTT 

 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-helseforetakenes-forebygging-av-angrep-mot-sine-ikt-systemer/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-helseforetakenes-forebygging-av-angrep-mot-sine-ikt-systemer/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-helseforetakenes-forebygging-av-angrep-mot-sine-ikt-systemer/

