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

Referat 

Til 

Styringsgruppen for  

Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 

 

Møtetidspunkt: Onsdag 01.12.21 kl. 10.00 – torsdag 02.12.21 kl 13.00 

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

 

Virksomhet/Organisasjon Representant Til stede/ forfall 

Apotekforeningen Kristine Elise Storvig Til stede 
Den norske legeforening Petter Hurlen Til stede 

Den norske 
tannlegeforening 

Kirsten Ahlsen Til stede 

Den offentlige 
tannhelsetjenesten 

Steinar Løgith Aase Til stede 

Norsk farmaceutisk forening Irvin Cehajik Til stede 

Norsk fysioterapeutforbund Henrietta Richter 
Uitdenbogaardt 

Til stede 

Norsk psykologforening Julius Okkenhaug Til stede 
Norsk sykepleierforbund  Forfall 

KS Trond Sundby  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 Elisabeth Meland  Til stede 

Private helsevirksomheter 
(representert ved Fürst) 

Kari Rustad  Til stede (fra 1035) 

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 

Arnfinn Aarnes Til stede 

IKT-Norge  Forfall 

Kreftforeningen  Forfall 

Melanor Jan Ivar Ingebrigtsen Til stede 
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NAV  Forfall 

NSM  Forfall 
 

 

Sak Sakstittel / kommentar / forslag til vedtak 

54/21 
1000 

Velkommen til nye representanter og ny styringsgruppeleder 
  

55/21 
 

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

56/21 
 

Godkjenning av referat fra møte 23.09 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 

57/21 
1040 

Sekretariatet orienterer, inkludert: 

• Ny DPIA-mal fra Direktoratet for e-helse 

• DPIA av Normens bruk av Facebook 

• Orienteringssak Status Leverandør og teknisk/IoT 

• Normkonferansen 2021 og 2022 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 

• Normkonferansen 2021: Gode tilbakemeldinger – og mange ser frem til å se 
opptaket for å få med seg det man ikke fikk sett i løpet av dagen. Enkelt å delta 
når det er digitalt. Filmen om svarte skjermer svært populær, og brukes allerede 
videre i sektoren. Kunne vært relevant med en evaluering i etterkant.  

• Normkonferansen 2022: Laila Eikeset (Helse Midt), Caroline Ringstad Schultz 
(Helsedirektoratet), Harald Thorbjørnsen (KiNS), Ida Martinussen (Helse Nord), og 
Henrietta Richter (Fysioterapeutforbundet) meldte seg til programkomite. 
Sekretariatet kaller inn til første møte tidlig på nyåret. 

• Direktoratet for e-helse – mal for DPIA: Normen kan henvise fordi det er relevant 
materiell, men ikke gjengi for mye. 

• Bruk av Facebook: Er det hensiktsmessig (utover personvern)? Sekretariatet 
bekrefter at de registrerte vil involveres. 

  

58/21 
1100  
 
 

Orienteringssak: Overordnet om revisjon av veiledningsmateriell 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 

1120 PAUSE 

59/21 
1135 

Beslutningssak: Godkjenning av revidert Veileder i personvern og 
informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter v 2.0 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
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Innspill og diskusjon: 

• Helsedirektoratet: Har noen innspill ang. henvisninger til regelverket og 
omtale av blant annet taushetsplikten som oversendes per e-post. 

• Helse Sør-Øst: Anonymisering – trengs det hjemmel? Bør adresseres. 
Akseptabelt risikonivå sees i kontekst av resultatet, ikke nødvendigvis settes i 
stein på forhånd. Oversender innspill per e-post. 

• Helse Nord: Oversender konkrete innspill om forskning utenfor 
helseforskningslovens område (etisk/REK, eksempler) per e-post. 

• Legeforeningen foreslår at det utarbeides et tilhørende faktaark for forskere 
på et senere tidspunkt. 

 
Styringsgruppens vedtak: 
Sekretariatet innarbeider innspill fra Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helsedirektoratet 
og sender de innarbeidede innspillene på epostgodkjenning til styringsgruppen med 
minimum 2 ukers frist. 
 
På bakgrunn av veilederen lager sekretariatet et utkast til en kortversjon og et 
flytskjema, et faktaark som i språk og innhold er tilpasset forskere. Dette tas inn i 
handlingsplanen for 2022. 
 
Veilederen revideres når Helsedataservice og Helseanalyseplattformen etableres. 
 

1245 LUNSJ 

61/21 
1330 

Beslutningssak: Godkjenning av Veileder om internkontroll v 1.0 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 
Innspill og diskusjon: 

• Samkjøre beskrivelse av dataansvarlig med risikostyringsveilederen.  

• Oppdatere navnet på veilederen til Veileder om internkontroll for 
informasjonssikkerhet og personvern, for å reflektere fokusområdet. 

• Øke fokus på måloppnåelse gjennom internkontroll, i tillegg til etterlevelse.  

• Avvik/brudd på personopplysningssikkerheten bør omtales tydeligere. 

• Om å varsle de registrerte: Ta inn varsling til Kripos ifm. kode 6 og 7.  
 
Utsetter vedtaket til dag 2 i møtet. Veilederen fremlegges med endringer for 
styringsgruppen. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner den fremlagte veilederen som Veileder om internkontroll 
i helse- og omsorgssektoren.  
Følgende faktaark saneres: 

• Faktaark 01 – Ansvar og organisering 

• Faktaark 02 – Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern 

• Faktaark 08 – Avviksbehandling 

• Faktaark 09 – Opplæring av ledere og medarbeidere 

• Faktaark 27 – Retningslinjer for daglig informasjonssikkerhet 
 

62/21 
1420 

Beslutningssak: Godkjenning av Veileder om risikostyring v1.0 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
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Innspill og diskusjon: 

• Akseptabel risiko, risikokriterier og ulike nivå for risiko bør klargjøres 
ytterligere. 

• Inkludere ulike behov og forventningen til risiko, informasjonssikkerhet og 
personvern for ulike pasienter/brukere (evt. grupper av disse). 

• Fremheve at det ikke alltid vil eksistere en oppføring i behandlingsprotokoll 
ved oppstart av en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). 

• Inkludere henvisninger til robusthet, i tillegg til KIT. 

• Oppdatering av eksempel for å reflektere et mer reelt kritikalitetsnivå på 
særskilte laboratoriesystemer. 

• Omtalen av GDPR artikkel 24 og 32 bør tas inn og tydeliggjøres.  
 
Utsetter vedtaket til dag 2 i møtet. Veilederen fremlegges med endringer for 
styringsgruppen. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner den fremlagte veilederen som Veileder om risikostyring i 
helse- og omsorgssektoren med endringer som vist i møtet, inkludert justering på 3.3. 
Følgende faktaark saneres: 

• Faktaark 04 – Kartlegge og klassifisere systemer 

• Faktaark 05 – Fastsette nivå for akseptabel risiko 

• Faktaark 07 – Risikovurdering 
 

1510 PAUSE 
63/21 
1540 

Beslutningssak: Godkjenning av vedlegg til Veileder rettigheter: 4 flytskjemaer 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 
Innspill og diskusjon: 

• Ønsker mer interaktiv form fremover – utviklingspotensial. 

• Innarbeide kravene i Pasientjournalforskriften § 14.2 om logginnsyn. 

• Form og format – innspill: 
- Litt mye tekst 
- Ikke gjenkjennelig format på bokser og piler i flytskjemaet. 

• Ligger mange forutsetninger i flytskjemaet, f.eks. en leverandør kan være mye 
forskjellig. 

 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner de 4 flytskjemaene som vedlegg til Veileder for 
rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger 
 
Sekretariatet gjør en ny språkvask for å gjøre lesbarheten bedre, sjekker feil i 
flytskjema Retten til innsyn samt innarbeider reservasjonsretten og logginnsynet 
bedre i flytskjemaene for publisering 
 

64/21 
1600  

Beslutningssak: Godkjenning av Faktaark Lagringstid og sletting v2.0 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 
Innspill og diskusjon: 
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• Sist revidert 2018. 

• Inkorporerer endringer i personvernforordningen og 
pasientjournalforskriften. 

• Oppdatert uten referansegruppe o.l. sektorinvolvering. 
 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner det fremlagte faktaarket som faktaark nr. 25 om 
lagringstid og sletting 
 

65/21 
1630 

Beslutningssak: Endring i Normen v6.0 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 
Innspill og diskusjon: 

• Bakgrunn endringer i pasientjournalforskriften fra 1.10.2021.  
 
Styringsgruppens vedtak: 
På grunn av endringer i pasientjournalforskriften som trådte i kraft 1. oktober 2021 
endres kap. 4.2.6.3 

• «Det som ikke skal overføres til et bestemt helsepersonell eller til en bestemt 
virksomhet, og virksomheten ikke selv skal ta vare på, kan avleveres til 
offentlig arkivdepot, deponeres i annen oppbevaringsinstitusjon eller leveres 
til fylkesmannen. Opplysninger som leveres til fylkesmannen, oppbevares i ti 
år, og kan deretter tilintetgjøres etter samråd med Riksarkivaren eller 
avleveres til offentlig arkivdepot»  
 

til følgende tekst (fra pasientjournalforskriften § 17 
 

• «Hvis det ved overdragelse eller opphør av virksomhet ikke er aktuelt å 
overføre pasientjournalene til et bestemt helsepersonell eller til en bestemt 
virksomhet, skal de avleveres til Helsedirektoratet eller det organ direktoratet 
bestemmer. Helsedirektoratet er dataansvarlig for behandlingen av 
opplysningene etter at de er avlevert. 

• Journaler som avleveres oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens 
karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem, og kan deretter tilintetgjøres 
etter samråd med Riksarkivaren eller avleveres til offentlig arkivdepot. 
Materialet fra spesialisthelsetjenesten skal behandles som bestemt i 
helsearkivforskriften.» 

 

66/21 
1640 

Beslutningssak: Godkjenning av Faktaark Formål og behandlingsgrunnlag v2.0 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 
Innspill og diskusjon: 

• Nytt faktaark 

• Oppdatert uten referansegruppe o.l. sektorinvolvering. 

• Burde ha kobling til andre faktaark som protokoll? 

• Burde den vært strukturert etter formål? 

• Dataminimering, må ha med tekst fra forordningen. 

• Juridisk presis beskrivelse – hvis det er rettet mot de som yter helsehjelp må 
det fremgå tydelig. 
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Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner det fremlagte faktaarket som faktaark nr. 56 om formål 
og behandlingsgrunnlag. 
 
Før publisering innarbeider sekretariatet innspill fra møtet 

• Tydeliggjøre målgruppeformuleringene 

• Få inn kobling til FA 13 og tilbake 

• Tydeliggjøre Formål i tabellen  

• Tydeliggjøre formålet «yte helsehjelp» også i selve teksten 

• Tydeliggjøre dataminimeringsprinsippet 
 
Styringsgruppen ber sekretariatet om å gjøre en redaksjonell endring i faktaark 
Personvernprinsippene for å få inn avgjørelsen fra Personvernnemda.  
 

1700 SLUTT DAG 1 
 

Sak Sakstittel / kommentar / forslag til vedtak 

67/21 
0900 

Beslutningssak: Veileder om tilgang til helse- og personopplysninger v2.0 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 
Innspill og diskusjon: 

• Kapittel 4 om tilgang mellom virksomheter. Det hadde vært fint med mer 
veiledning om roller og ansvar i forbindelse mellom tilgang mellom 
virksomheter. Hvordan gjøre det? 

• Felles tillitsmodell er en nøkkel, men er ikke ferdigstilt. Sektoren trenger mer 
veiledning på dette området enn det som gis i denne veilederen. Ikke saner 
FA 14 riktig ennå. 

• Helse Sør-øst har gitt uttrykk for skepsis til tillitsmodellen når det gjelder 
kontroll av mottakende virksomhet. Vi bør ha den samme tilliten til de vi 
sender opplysningen til (etterlevelse av krav) på samme måte som når vi 
overføre pasienter.  

• Helse Nord har vært med i utarbeidelsen av denne veilederen. Dette er greit 
inntil videre. Men med en forutsetning om at man jobber videre med de 
endringene som kommer. 

• Man burde beskrevet risikoen bedre – si noe om hva som er spesielt med 
tilgang på tvers. Kunne kapittel 3 og 4 vært slått sammen? 

• Normen inneholder et eget kapittel om tilgang mellom virksomheter. Behov 
for revisjon? 

• Det som står om analyse av logger; Om du har et automatisk system utelukker 
ikke det ikke andre rutiner for logging som manuell oppfølging (ett av tre 
tiltak er ikke tilstrekkelig).  

• FA 31 – ønsker å beholde det. Eksemplene er ikke gode i den nye veilederen 
og argumentasjonen bak veiledningen om passord fremgår ikke. Støtte fra 
flere i møtet til dette. 

• Oppdatering av passord i veileder videreføre gamle problemstillinger, f.eks. 

huske passord. Dette bygges på dårlige eksempel, bygger ikke på ny kunnskap 

og styrke alt som viderefører gamle misforståelser.  
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• Motargument er at tvunget bytte av passord vil avdekke passive kontoer 

• I Zero Trust sikrer du tjenestens infrastruktur – ikke resten.  

• Hvis man forholder seg til Zero Trust, hvor man aksepterer/ har som innstilling 
at man allerede er rammet av et sikkerhetsbrudd, men har beredskap/rutiner 
for å beskytte informasjonen, så ville man med denne veilederen vært langt 
utenfor. Den har fokus på å beskytte IKT-systemene.  

• 5.3.3 måtte da vært justert i Normen.  Hva vil Zero Trust tankegang påvirke/ha 
betydning for Normen? Det må vi begynne å tenke på. 

• Brukerperspektivet: Teksten slik den stod var god. Gjenspeilet løsning som 
forholder seg til virkeligheten til helsepersonell. Jobber vakt, i helger etc. Å 
plutselig få beskjed om å bytte passord og mange forskjellige passord i en 
situasjon hvor du er på jobb og ikke har tilgang til support før på mandag. 
Dette perspektivet kom godt frem i den teksten som forelå.  

• Vi utsetter vedtak på saken, jobber litt videre og kommer tilbake på slutten av 
dagen. 

 
Styringsgruppens vedtak: 
Sekretariatet innarbeider innspill fra styringsgruppen på følgende: 

• Tydeliggjøre virksomhetenes ansvar i kapittel om tilgang mellom 
virksomheter på bakgrunn av tekst i høringen «Nasjonal digital 
samhandling til beste for pasienter og brukere - endringer i 
pasientjournalloven mv.» 

• Om logging: Legge til at det bør være en kombinasjon av automatiske 
system og manuelle rutiner for å gi tilstrekkelige tiltak 

• Endringene sendes på godkjenning på e-post med 2 ukers frist 

• Kapittel om passord tas ut og faktaarket revideres 

• Øvrige deler av innholdet i den fremlagte veilederen som veileder om 
tilgang til helse- og personopplysninger godkjennes 

 

68/21 
0950 

Beslutningssak: Veileder om samarbeid om felles journal v3.1 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 
Innspill og diskusjon: 

• Det viktigste var å få veilederen riktig.  

• Redaksjonskomiteen vurderer om det er behov for revidering i 2022+. 
 
Styringsgruppens vedtak: 

• Sekretariatet innarbeider innspill fra styringsgruppen og godkjenner 
oppdatert versjon av veileder med avtaleeksempler ved samarbeid om felles 
journal 

• Redaksjonskomiteen for Normen skal vurdere om det er behov for at 
veilederen revideres i 2022 

 

69/21 
1020 

Beslutningssak: Faktaark Logging og innsyn i logg v4.0 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 
Innspill og diskusjon: 
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• Er det noe som bør harmoniseres mot forrige sak? Om tilgang? Kontroll av 
tilgang. Hvordan harmoniserer dette? Oppfølging av logger ved tilgang 
mellom virksomheter.  

• Man henviser til NSMs grunnprinsipper. Det bør man også når det gjelder 
logger. Dette med kopi av logger. Ingen henvisning i punkt 12 (men på punkt 
7). Bør henvise begge steder. Praktisk veiledning og loggserver f.eks. dersom 
man ikke henviser til grunnprinsippene til NSM. 

• Innledningsvis, bør vise til pasientjournalforskriften.  

• Om uautorisert tilgang: For å oppdage, i stedet for slik at man oppdager. 
(Man skal vel være tro mot Normen, men formuleringen i Normen er ikke 
realistisk).  

 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner det fremlagte faktaarket som faktaark nr. 15 Logging og 
innsyn i logg. Samtidig saneres faktaark nr. 50 Innsyn i hendelsesregistre. 
 
Sekretariatet innarbeider følgende endringer før publisering 

• Henvisning til NSM grunnprinsipper i pkt 12 

• I avgrensningen også henvise til pjf §23 

• Endre pkt 5 til «Logger skal analyseres for å…..» 

• Legge til linje i pkt 5 om at det bør være en kombinasjon av automatiske 
system og manuelle rutiner for å gi tilstrekkelige tiltak 

 
Styringsgruppen ber sekretariatet sikre samsvar mellom dette faktaarket og veileder 
tilgang på tema «tilgang mellom virksomheter» dersom det ikke er samsvar. 
 

1120 PAUSE 

70/21 
1120 
 

Beslutningssak: Sanering av faktaark 
 
Se presentasjonen med saksunderlag 
 
Innspill og diskusjon: 

• FA 21 (sikkerhetskopi) og FA 26 (sikring av trådløs teknologi) foreslås sanert. 

• Enig i at det finnes mye og bra informasjon om sikkerhetskopi. Men, i disse 
dager er dette med sikkerhetskopi mer aktuelt enn noensinne. Vi trenger ikke 
nødvendigvis FA 21 om dette, men det bør gis veiledning på området. 

• I arbeidspakke teknisk IoT tas vi inn mye om nettverkssikkerhet. Dette 
arbeidet fortsetter inn i 2022. Her kan man omtale det som er spesifikt for 
trådløst, men i en sammenheng. Ikke isolerer det som noe eget. 

 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner at følgende produkter saneres: 

• FA 21 - Sikkerhetskopi 

• FA 26 - Sikring av trådløs teknologi 
 
Når veilederen for små virksomheter blir revidert i 2022, skal sekretariatet vurdere å 
innarbeide praktiske råd om sikkerhetskopier i veilederen. 
 

71/21 
1150 
 

Orienteringssak: Nye normen.no 
 
Se presentasjon. 
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72/21 
1220 

Beslutningssak: Handlingsplan 2022 
 
Se presentasjonen med saksunderlag. 
 
Innspill og diskusjon: 

• FA Passord og veiledning rundt Zero Trust (hvordan dette står i forhold til 
innholdet i Normen), tas inn i Handlingsplanen for 2022.  

• Forslag til endringer i prioriteringsrekkefølgen. Tas inn i handlingsplan. Får 
revidert HP av Aasta.  
 

Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner den fremlagte Handlingsplan 2022. 
 

73/21 
1250 
 

Drøftingssak: Prosess for ny strategi 2023-? 
 

74/21 
1310 

Eventuelt 
 

• Oversettelse av Direktoratet for e-helses mal for databehandleravtale til engelsk? 
(Helse Nord) 

• Strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren? (Sekretariatet/E-helse) 

• Akseptabelt risikonivå og veien videre – i selve Normen? (HSØ) 
Arne: 6 innspill til sekretariatet.  

1. Saksunderlaget er krevende. Foreslår å gjennomføre innspillsmøte digitalt en 
uke før møte. 

2. Bedre tid før møtene – sende ut saksunderlag tidligere. 
3. Få inn prinsipielle/filosofiske diskusjoner. 
4. Bør noen predefinerte personer tas inn i referansegruppene for å sikre at 

målgruppe inngår. 
5. Forslag til vedtak bør ha med saksnummeret i presentasjonen 
6. Vi bør angi hvilken veiledningspakke et produkt inngår i  

 

 SLUTT DAG 2 
 


