
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 
02.06.2022 
kl. 9.00-
15.00 

Sted: 
 
 

Virksomhet/Organisasjon Representant Til stede/ forfall 

Apotekforeningen Martine Løvvik Til stede 

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, første del av møtet 

Norsk psykologforening Julius 
Okkenhaug 

Til stede 

Norsk sykepleierforbund  Forfall 

KS   

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 

Rom 4117, 
Direktorate
t for e-
helse, 
Verkstedve
ien 1, Oslo 
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Helse Sør-Øst RHF Jon Berge 
Holden, Espen 
Thunold 

Til stede 

Helse Vest RHF Elisabeth 
Meland 

Til stede, frem til lunsj.  

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 

Til stede 

FFO – 
funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon 

 Forfall 

IKT-Norge  Forfall 

Melanor  Forfall 

NAV  Forfall 

NSM  Forfall 

Helsetilsynet Lars Talstad Til stede 
 

 

Sak Sakstittel / kommentar / forslag til vedtak 

15/22 
09.00 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden godkjennes 

16/22 
 

Godkjenning av referat fra møte 17.03.22 og 1.-2.12.21 
 
Begge referater godkjennes av styringsgruppen.  

17/22 
09.10 
 

Sekretariatet orienterer, inkludert 

• Status diverse prosjekter 

• Orientering om veiledningsmateriell integritet 

• Normkonferansen 

• Status nytt medlem i styringsgruppen for pasient- og brukerorganisasjonene 

• Nyansettelser i sekretariatet 
 
 

Sekretariatet ved Aasta, Susanne og Marie orienterte, se presentasjon.  
 
Diskusjon/spørsmål: 
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- Styringsgruppen ber Direktoratet for e-helse se på muligheter for å 
ytterligere tilpasse nettsidene for flere formater, ut over HTML, samt for å 
lette forvaltningen med dokumentet.  Dersom det ikke er konflikt i 
innholdet, er det akseptabelt at innholdet er noe ulikt mellom PDF og HTML.  

 
Styringsgruppens vedtak: 
Sekretariatet sender ut oppdatert versjon av vedlegget til Normen til godkjenning på 
epost.  
 
Styringsgruppen godkjenner endringer i Faktaark 46. - JG 

 

18/22 
09.40 

Beslutningssak: Nivå for akseptabel risiko 
 
Denne saken er en beslutningssak som oppfølging av 6/22 Diskusjonssak: Nivå for 
akseptabel risiko fra møte i Normens styringsgruppe 17. mars.  
 
Se eget underlag. 
 
Siw presenterte, se presentasjon.  
 
Spørsmål/diskusjon: 

- NHN stiller spørsmål ved hva man prøver å få til, og spør om endringene 
gjøres for å tillate virksomheter å gjennomføre risikovurdering på ulike 
måter, slik at det for eksempel blir enklere for mindre virksomheter? 

- Helsetilsynet mener at dette er gode endringer. Viktig å huske at hver 
risikovurdering er et grunnlag for en beslutning, hvor rammene for den 
akseptable risikoen endrer seg.   

- Helse Sør-Øst mener at endringen speiler mye bedre de vurderingene som 
må gjøres og de ulike hensynene som må tas i en risikovurdering og i en 
beslutning. 

- FHI: Enig i utgangspunktet om mer fleksibilitet. Det står fremdeles at risiko 
vurderes med sannsynlighet/konsekvens, som kan medføre ulikheter i 
hvordan risiko vurderes, særlig vurdering av sannsynlighet. Det bør kanskje 
åpnes i Normen for alternative metoder å utføre risikovurderinger på.  

- NHN mener at risikovurdering uten nivåer blir vanskelig å håndtere av 
ledelsen. Ledelsen må være med på å sette nivåene.  

- Apotekforeningen understreker at Normen gjelder hele sektoren, og hele 
sektorer kan ikke legge seg på samme nivå hva gjelder risikostyring. Ved mer 
fleksibilitet vil flere kunne ta i bruk metodikken i Normen. Ønsker å få 
tydeligere frem at det er flere muligheter å gjennomføre risikovurderingen 
på enn bruk av sannsynlighet/konsekvens-skalaer. 

- Legeforeningen: Viktig å huske på hvem man utfører risikovurderinger for. 
Det er ikke noe i Normen som fokuserer på risikovurderinger for den som 
skal utføre behandlingen. Det bør være akseptabelt å involvere den det 
gjelder i risikovurderingen. Sekretariatet tar dette innspillet videre inn i 
veiledningsmateriellet om integritet.  

- Styringsgruppen ber sekretariatet se nærmere på definisjonen av risiko i 
Normen. 

 
Styringsgruppens vedtak: 
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Normens styringsgruppe vedtar de foreslåtte endringene i Normens krav om nivå for 
akseptabel risiko. Som en følge av dette forbereder sekretariatet oppdateringer av 
relevant veiledningsmateriell, og disse endringene legges frem for styringsgruppen i 
en egen sak. 
 
Innspillene som har kommet frem i møtet vil behandles ved oppdatering av relevant 
veiledningsmateriell.  
 
 

19/22 
10.20 
 

Beslutningssak: Veileder fjernaksess 
 
Knut presenterte, se presentasjon.  
 
Spørsmål/diskusjon: 

- Flere medlemmer mener at bruk av begrepet «fjernaksess» bør erstattes 
med fjerntilgang. Fjernaksess er begrepet som brukes i Normen i dag.  

- NHN, Hdir og Apotekforeningen spiller inn at det vil være nyttig med en 
leseveiledning eller oppsummering til dokumentet, for å lette tilgangen til 
innholdet. Apotekforeningen foreslår videre at der man har erstattet 
faktaark med større veiledere, bør det være et praktisk vedlegg til 
veilederen.  

- Helse Nord mener det bør sies noe mer om bestillerkompetanse. 
Eksempelet i kap 8. burde kanskje ha vært en sjekkliste under 
bestillerkompetansen.  

- FHI ønsker mer veiledning om overføring til tredjeland. Ønsker mer konkret 
veiledning om hva om ikke er lov og ikke lov.   

- NHN: Om tredjeland: Normen har ikke tatt inn over seg så mye om denne 
problematikken så langt. Skate jobber med veiledning ang. fjerntilgang. Skal 
publiseres 15. juni.  

 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner forslaget til revidert veileder «Fjernaksess». Samtidig 
saneres faktaark «Fjernaksess mellom leverandør og virksomhet». 
 
Sekretariatet tar innspillene som er gitt i møtet videre i arbeidet med øvrig 
veiledningsmateriell, konkret jobbe med leseveiledning til veilederen.  
 

10.40 Pause 

20/22 
10.55 

Drøftingssak: Passord 
 
Denne timen er viet til tema «Passord». Vi får et innledningsforedrag fra Per 
Thorsheim, CISO BankID og BankAxept. Deretter vil Andre Meldal fra sekretariatet 
presentere arbeidet med revisjon av faktaark Passord. 
 
Diskusjon/spørsmål: 

- Helse Sør-Øst ønsker ikke kompleksitetskrav. Fornuftig, men bør kanskje 
utvide scope noe. Lagring av passord må med, samt «svartelister» for 
passord. Dekke opp det som fremmes av NCC.  

- Helsetilsynet: To ting mangler: 1) Rutiner for restart av passord. 2) Hva skjer 
dersom passordet blir stengt.  
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- Per Thorsheim: Hvem er målgruppen? Hvem skal lese og implementere det? 
Eksempler er bra, men mange vil da bruke de konkrete eksemplene som 
passord 

- NHN: bør faktaarket splittes i to, hvor en del rettes mot brukeren, og om del 
mot de som skal implementere?  

- Hdir er enig med NHN.  
 
Styringsgruppens vedtak: 
Styringsgruppen for Normen godkjenner overordnet plan for revisjon av faktaark 31.  
 

11.55 LUNSJ 

22/22 
12.30 

Videreutvikling av forskningsveilederen 
 
Marie presenterte, se saksunderlag.  
 
Spørsmål/diskusjon: 

- Helse Midt: Flott med flytskjemaer, men de bør følge en flyt slik at den 
rettes inn mot de enkelte typene forskningsprosjekter.  

- Helse Nord: Send en henvendelse slik at den kan rettes videre til UNN, for 
deltakelse i arbeidsgruppa 

- Hdir; Støtter forslaget. Har også besluttet å lage forslag til flytskjemaer for 
søknader om data til forskning. Tror også de som utleverer data til 
forskningen vil kunne benytte dette veiledningsmateriellet. Dette bør 
avstemmes før det legges frem for SG.  

- AF: Praktisk erfaring: Sørg for at databehandleravtaler åpner for at 
opplysninger kan brukes til forskningsformål.  
 

 
Styringsgruppens vedtak: 
Handlingsplan 2022 endres fra «Faktaark for forskere» til «Videreutvikling av 
forskningsveilederen for målgruppen forskere» 

23/22 
12.50 

Godkjenning av revidert faktaark 12  
 
Jan Gunnar presenterte, se presentasjon.  
 
Diskusjon/spørsmål: 

- Hdir: Bør vise til art. 28 under relevante hjemler.  
Under punkt Nr. 5 bør det nevnes databehandler, sikkerhetstest, revisjoner, 
og risiko og trusler.  
Punkt 2: uklart om det er alvorlige feil og hendelser eller om det er 
hendelser eller alvorlige feil.  
Det er en henvisning til FA 8 som er utgått 

- NHN: Bruker ondsinnet programvare, burde kanskje bruke Skadelig 
programvare.  

- NHN: Punkt 7 og 8 er veldig spissede punkter, disse kan kanskje slåes 
sammen og behandles mer overordnet. Har forslag til tekst som oversendes 
sekretariatet.  

- Sekr: Uttrykket «ondsinnet programvare» brukes i Normen, og brukes derfor 
i veiledningsmateriell. Dette kan vurderes endret samtidig med endringene i 
Normen kap. 2 om risikostyring.  
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- Furst, Helse Nord og Apotekforeningen foreslår endring i tittelen. For en del 
virksomheter er det ikke noe som ev leverandør står for, men som 
virksomhetene står for selv.  Leser tittelen og målgruppen i faktaarket ulikt. 
Forslag til ny tittel: «Leverandøroppfølging – sikkerhetsrelevant rapportering 
– med eksempler» 

- Helse Nord: Verdi, trussel og sårbarhetsanalyse/oppfølging bør tydeligere 
med.  

 
Styringsgruppens vedtak: 
 
Styringsgruppen godkjenner forslaget til revidert faktaark 12 «Leverandøroppfølging 
– eksempler på sikkerhetsrelevant rapportering, med unntak av henvisningen til 
faktaark 8. Sekretariatet lager et oppdatert utkast som legges frem for godkjenning i 
styringsgruppen i 2023».  
 

 

E Nytt veiledningsmateriell om integritet/ pasientsikkerhet 
 
Sekretariatet legger frem foreløpige tanker og ønsker innspill til retning i arbeidet 
med nytt veiledningsmateriell om integritet/ pasientsikkerhet. 
 
Diskusjon/spørsmål: 

- Legeforeningen: Utgangspunktet er Normens innledning «balansert 
tilnærming.». Stort fokus på forholdet mellom K og T, K skal ikke trumfe K. 
Hva er egentlig integritet? Ofte et teknisk begrep, men handler også om 
organisatoriske hensyn. Tvungen bruk av kodeverk som ikke kan 
kommunisere det man ønsker er et integritetsbrudd.  

- 1) Hva er I 2) hva er truslene, 3) hva er tiltakene? 
- HSØ: Bra at det skal handle om pasientsikkerhet, ikke I. Det er et nært skille 

mot kvalitet. Vanskelig problemstilling. En dataperpresentasjon skal bevares 
uavhengig om det er digitalt eller på papir, informasjonen skal være den 
samme. Det er noe annet å snakke om funksjoanlitet i IT-systemer. lMå inn i 
riskostyring, her har man veiledningsmateriell fra før. Er det krav i Normen 
som mangler balanseringshensynet. Høre om hvilke tilfeller hvor 
helsepersonell mener at integriteten er utfordret.  

- NHN: Hva betyr I? Kanskje det som er minst beskrevet i Normen. Støtter 
bedre balansering mellom KIT. Hvordan har man havnet i en situasjon hvor K 
diskuteres så mye mer enn I?  

- HSØ: T er den største konflikten i KIT. Kvalitet bør skilles ut fra dette 
arbeidet.  

- Legeforeningen: Utsatte problemet med I da N6.0 ble vedtatt, bra at dette 
tas opp igjen nå.  

- HSØ: Kvalitet og integritet kan oppnås med andre verktøy enn IKT-verktøy, 
for eksempel organisatoriske virkemidler.  

-  

13.30 Pause 

26/22 
13.45 

Strategi for Normen 
 
Videre diskusjon om ny strategi for Normen.  
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28/22 
14.45 

Eventuelt 
 
 

15.00 SLUTT 


