
Sak 34/21 Beslutningssak: Oppdatert Veileder i personvern 
og informasjonssikkerhet -medisinsk utstyr v2.0



Prosess
 Versjon 2.0 av veilederen har blitt sterkt forsinket
 Ressurssituasjon i sekretariatet 
 Behov for ytterligere endringer i veilederen ble tydelig underveis

 Revidering påbegynt med liten referansegruppe 27. – 28. mars 2019
 Geir-Erlend Myhre Johansen - St. Olav, Svein Medaas – Helse Bergen, Ole Nyrud – OUS,

Lasse Johansen – OUS, Tormod Ihlen – Nordlandssykehuset
 Opprinnelig plan:
 Endre 16 scenarier i gjeldende versjon til færre scenarier med et antall egenskaper
 Hensikt er tilpasning for direkte bruk i Merida og Medusa
 Enkelte andre endringer, bl.a. på bakgrunn av PVF

 Juni 2020: Utkast med reviderte scenarier og oppdatert tekst etter PVF til kommentering i 
reetablert referansegruppe

 Februar 2021: Dialog med referansegruppe om bl.a. struktur 
 April 2021: Flere ressurser tilgjengelig i sekretariatet for å ferdigstille veileder
 Mai 2021: Versjon 0.8 oversendt referansegruppa for kommentarer
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Viktigste endringer
 Fra 16 til fem bruksscenarier 

(med 9 egenskaper)
 Ny struktur

 1. Innledning
 2. Regelverk
 3. Ansvar og styring
 4. Krav til informasjonssikkerhet
 5. Risikobilde (…)
 6.Vedlegg

 Fjernet kursiv og definisjoner
 Omtale av nytt lovverk (MDR/IVDR)
 Tatt inn innhold fra MDCG 2019-16
 Harmonisert teksten med Normen 6.0
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Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner den fremlagte veilederen som Veileder «Personvern og 
informasjonssikkerhet – medisinsk utstyr 2.0».

 Sekretariatet tilpasser mal og dokumentinformasjon i veilederen i tråd med sak 28/21 
før publisering.
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Sak 35/21 Beslutningssak: Oppdatert Faktaark 
Hjemmekontor



FA Hjemmekontor – noen hovedpunkter

 Strukturen i faktaarket er gjenkjennelig fra tidligere versjon 
 Noen anbefalinger er tydeliggjort, slått sammen eller flyttet 
 Andre anbefalinger er oppdatert i samsvar med den sikkerhetsmessige og 

teknologiske utviklingen. 
 Det er også lagt til enkelte nye anbefalinger, mens noen er viet større plass. 
 Risikovurderingen som grunnlag for valgene som gjøres mht. behov og sikkerhet, er 

omtalt nærmere. 
 Muligheten for – og risikoen forbundet med - å bruke utstyr som virksomheten ikke 

har kontroll over, omtalt nærmere. De fleste momentene gjelder imidlertid fortsatt 
utstyr som virksomheten har kontroll med konfigurasjon til.
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Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner versjon 2.0 av Faktaark Hjemmekontor. Sekretariatet 
tilpasser mal og dokumentinformasjon i veilederen i tråd med sak 28/21 før 
publisering
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Sak 36/21 Beslutningssak: Godkjenning FA 
Personvernprinsipper



Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner versjon 1.0 av "Faktaark 57 Personvernprinsippene". 
Sekretariatet tilpasser mal og dokumentinformasjon i veilederen i tråd med sak 28/21 
før publisering
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Sak 37/21 Beslutningssak: Godkjenning oppdatering 
vedlegget til Normen "Oversikt over Normens krav"



Identifiserte behov

 Vedlegget videreutvikles for å kunne være et godt verktøy for sektoren

 Foreløpige behov identifisert:
 Spørsmålsformuleringene er ikke hensiktsmessige
 Hjemmelskolonnen er ikke presis nok
 Vedleggets bruk som verktøy i anskaffelser videreutvikles
 Vedlegget må være mer fleksibelt i form, gjerne i excel
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Arbeid med vedlegget

 Kravene i vedlegget er gjort om fra spørsmål til påstander. 

 I samme dokumentet presenteres endringer (i rødt) i innledningstekst under 
overskriften «Hjemmel til kravet i lov eller forskrift» og et konsept der 
hjemmelskolonnen tegnsettes slik at nyansene mellom Normen og lov/forskrift 
kommer klarere frem.

 Sekretariatet jobber videre med vedleggets kolonne "Systemkrav". Dette må ses 
sammen med veiledningspakke Leverandør.

 Formatet på vedlegget jobbes videre med i arbeidet med videreutvikling av 
www.normen.no
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Forslag til vedtak

 1. Styringsgruppen godkjenner oppdateringen av vedlegget "Oversikt over Normens 
krav" fra spørsmål til påstand. 

 2. Styringsgruppen godkjenner konseptet med tegnsetting i hjemmelskolonnen
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Sak 38/21 Orienteringssak: Status veiledningspakke 
Tilgang



Status veiledningspakke Tilgang
 FA 29 om hjemmekontor
 Forslag til revidert produkt er utarbeidet og fremlegges for SG på møtet 11. juni

 Veileder om tilgang
 Det er etablert koordinering med TAG-prosjektet i Program helhetlig samhandling i Direktoratet for e-helse
 TAG = Tillitstjenester, API-håndtering og grunndatatjenester
 Et koordinerings- og innspillsmøte er avholdt og vil jevnlig avholdes fremover
 Sekretariatet for Normen har fått tilgang til relevante dokumenter i TAG-prosjektet

 Forslag til revidert (sammenslått) veileder er under arbeid
 Referansegruppe har blitt etablert
 Det planlegges med to digitale møter i juni, ett om forslag til ny struktur og et annet om første utkast til innhold
 Nærmere info om arbeidet og avklaring av møtetid gis til referansegruppen i uke 21

 Det blir gjennomført et innspillswebinar om temaet 16. juni
 Veileder om fjernaksess mellom virksomheter og leverandør
 Er foreslått overført til arbeidspakke Leverandør, der også faktaarket om tilsvarende og andre produkter vedr. 

typiske leverandørforhold allerede er plassert, men det får ikke betydning for fremdriften

 Revideringen av denne veilederen er planlagt å starte i juni
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Sak 39/21 Orientering- og diskusjonssak: : Status 
veiledningspakke Forskning



Plan for arbeidspakke forskning

Identifisere endringsbehov

Prioritere mellom 
alternativer
Utarbeide forslag til 
konkrete endringer
Involvere interessenter i 
forslagene
Vurdere innspill og justere 
forslagene
Kvalitetssikring i 
sekretariatet
Rapportering, avklaringer 
og godkjenning (SG-møte)

Mars Apr Mai Juni Aug Sep Okt Nov Des



Gjennomførte og planlagte aktiviteter

 Gjennomført 1:1 med de fleste i arbeidsgruppa
 Foreløpig utkast sendt til arbeidsgruppa 25. mai

 Etablering av referansegruppe
 God effekt av nyhetsbrevet

 Første referansegruppemøte gjennomføres 23. juni

 Innspillswebinar for veiledningspakken gjennomføres 
9. juni

Side 18



Side 19



Diskusjonspunkt:

Innspill til innholdsfortegnelse og temaer/problemstillinger 
i veilederen? 



Sak 40/21 Orientering- og diskusjonssak: Status 
veiledningspakke Internkontroll og risiko



Plan for arbeidspakke Internkontroll & risiko

Identifisere endringsbehov

Prioritere mellom 
alternativer
Utarbeide forslag til 
konkrete endringer
Involvere interessenter i 
forslagene
Vurdere innspill og justere 
forslagene
Kvalitetssikring i 
sekretariatet
Rapportering, avklaringer 
og godkjenning (SG-møte)

Mars Apr Mai Juni Aug Sep Okt Nov Des



Gjennomførte og planlagte aktiviteter

 Innspillswebinar for nytt faktaark DPIA ble gjennomført 
5. mai
 Menti for å samle konkrete innspill om utfordringer, behov 

og eksempler/maler fra sektoren
 Etablering av referansegruppe
 God effekt av nyhetsbrevet

 Pågående: 1:1-møter med de 
referansegruppemedlemmene som ønsker det

 Referansegruppemøte gjennomføres 22. juni
 Innspillswebinar for veiledningspakken gjennomføres 

23. juni
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Om veiledningsmateriell DPIA – etter innspillswebinar

 Utgangspunkt i det vi har fra før i sektoren, men viktig prinsipp 
at faktaarket skal gi veiledning uavhengig av hvilken mal du 
bruker
 Direktoratets mal skal oppdateres i år
 Spill gjerne inn maler/veiledning du synes er bra!

 Være spesifikt for helse- og omsorgssektoren
 Trekke frem relevante problemstillinger for sektoren
 Komplementært til generell veiledning fra DT o.l.

 Praktisk rettet
 Relevante eksempler
 Eksempler fra sektoren med ulike risikonivåer?
 Utfylte maler?
 Annet?
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Målsetninger/prinsipper for veiledningsmateriell i pakken

 Synliggjøre behovet for å veie ulike hensyn opp mot hverandre som en 
del av risikostyringen

 Vise sammenhengene mellom ulike delprosesser
 For eksempel mellom ulike typer risikovurderinger (informasjonssikkerhet, 

pasientsikkerhet, DPIA) 
 Synliggjøre ledelsens ansvar og behov for beslutningsgrunnlag
 Ikke skrive mye om det samme mange steder
 Unngå dobbeltarbeid både i arbeidet med veiledningsmateriellet og for virksomhetene 

som skal benytte materiellet i sine prosesser
 Sektorspesifikt og praktisk rettet
 Ikke for teoretikerne, men for de som skal gjøre dette i praksis i sektoren
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… ved å organisere de faglige temaene på denne måten

Side 26

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
Nytt tema: sikkerhetskultur i helse- og 
omsorgssektoren
Maler og eksempler (bl.a. fra maler for internkontroll for 
små virksomheter)
Oppdatere og tilpasse veileder for små virksomheter 
ved behov
Beskrive at risikostyring er en del av den totale 
internkontrollen, henvise til risikoveileder

Temaer internkontroll

Drøfte med referansegruppen om DPIA bør være 
et eget faktaark eller settes sammen med andre 

temaer innen risikostyring

Temaer risikostyring

Faktaark 04 - Kartlegge og klassifisere systemer
Faktaark 05 - Fastsette nivå for akseptabel risiko
Faktaark 07 - Risikovurdering
Nytt faktaark DPIA
Sette de ulike prosessene som er en del av 
risikostyringen mer i sammenheng



Diskusjonspunkt:

Er dette de riktige målsetningene/prinsippene som bør 
ligge til grunn for pakken?



Sak 42/21 Beslutningssak: Endringer i overordnet 
prosjektplan for revisjon av Normens veiledningsmateriell og 
Plan for veiledningspakke Sanering og oppdatering



Revidert overordnet plan – forlengelse av arb.p. Sanering & 
Oppdatering til 1.12

Arbeidspakker 2021 Arbeidspakker 2022

Tilgangsstyring

Internkontroll & risiko

Sanering og oppdatering

Forskning

Teknisk & IoT

Leverandør

Personvern
(flytskjema og nye FA)

SG-møter
1-2. des23. sept10. juni25. mars



Revidert organisering av arbeidet – noen endringer i 
koordinatorrollene

 Prosjektledelsen
 Prosjektleder: Aasta Hetland (Sekr)
 Prosjektadministrativ støtte: Carsten Rapp (BDO)

 Koordinatorer
 Arbeidspakke Sanering & oppdatering: Aasta Hetland (Sekr)
 Arbeidspakke Tilgang: Herman Vidje (BDO), fra 1.7: Carsten Rapp (BDO)
 Arbeidspakke Internkontroll & risiko: Siw T. Johnsen (Sekr)
 Arbeidspakke Forskning: Thea Rølsåsen (Sekr)
 Arbeidspakke Teknisk & IoT: Foreløpig: Carsten Rapp (BDO)
 Arbeidspakke Leverandør: Foreløpig: Carsten Rapp (BDO)
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Sak 43/21 Plan for veiledningspakke Teknisk & IoT



Temaer/produkter i fokus og inndeling av produktene

Side 32

Faktaark 20a - Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved 
meldingsformidling

Faktaark 20b - Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved 
intern samhandling

Faktaark 20c - Sikkerhets- og samhandlings-arkitektur ved 
tilgang til helseopplysninger

Faktaark 21 - Sikkerhetskopi 

Faktaark 26 - Sikring av trådløs teknologi 

Faktaark 30 - Sikring av mobilt utstyr utenfor virksomheten

Faktaark 49 – Krav ved bruk av PKI ved ekstern 
kommunikasjon (overført fra arbeidspakke Tilgang)

Videreføres og revideres

Beholdes, men vurdere å slå sammen FA 26 og FA 30

Vurdere å sanere FA 49 (hvis tilstrekkelig veiledere eller 
rammeverk er utgitt av andre)

FA 20a beholdes, men vurdere om FA 20b og 20c (under 
Oppdatering & Sanering) skal slås sammen med denne



Plan for arbeidspakken

Identifisere endringsbehov

Prioritere mellom 
alternativer
Utarbeide forslag til 
konkrete endringer
Involvere interessenter i 
forslagene
Vurdere innspill og justere 
forslagene
Kvalitetssikring i 
sekretariatet
Rapportering, avklaringer 
og godkjenning (SG-møte)

Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni



Initielt fokus i arbeidspakken
 Hovedtemaene i veiledningsmateriellet bør ta utgangspunkt i Normens krav
 Kravene til håndtering av utstyr, spesielt om lagringsmedier (kap. 5.3.3), mobilt utstyr (kap. 5.3.4) og 

kryptering (kap. 5.3.5)
 Kravene til sikker IT-drift (5.4), kommunikasjonssikkerhet (kap. 5.5) og digital kommunikasjon til den 

registrerte (kap. 5.6)
 Forbehold: I den grad nevnte krav ikke dekkes i andre arbeidspakker

 Betydningen av nye og endrede rettskilder bør vurderes nærmere
 Forskriftsendringer om kunstig intelligens
 Uttalelser og vedtak ved tilsyn fra Helsetilsynet (presentasjoner og rapporter om funn)
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Initielt fokus i arbeidspakken
 Fokus på utviklingstrekk innen teknologi, sårbarheter og trusler knyttet til IKT i sektoren
 IoT i sektoren, f.eks. sensorer i digital hjemmeoppfølging (avstemme mot veilederen om 

velferdsteknologi) og kunstig intelligens (et litt umodent område ennå, men bør avstemmes mot 
veiledningsmateriell om innebygd personvern)

 Mobilt utstyr, kryptering, logging av sikkerhetshendelser, kommunikasjonsprotokoller og 
nettverkssikkerhet

 Autoritative vurderinger og utredninger om trusler, sårbarheter og kjente angrep mot IKT i sektoren
 Rapportene Risiko 2021 og Helhetlig digitalt risikobilde 2020 utgitt av NSM
 Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren (2019) utgitt av Direktoratet for 

e-helse 
 Spørsmål: Bør revideringen også omfatte sikkerhet ifm. den økte digitaliseringen og avhengigheten 

av driftskontrollsystemer for f.eks. elektrisk kraft og byggsikring i sektoren?
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Initielt fokus i arbeidspakken (forts.)
 Antatt relevante veiledere og rammeverk utgitt av andre bør gjennomgås for inspirasjon 
 NSMs grunnprinsipper om IKT-sikkerhet
 ISO/IEC 27002 (veiledning om sikkerhetstiltak til ledelsessystem for informasjonssikkerhet) kap. 8 

(forvaltning av aktiva), 10 (kryptografi), 12 (driftssikkerhet) og 13 (kommunikasjonssikkerhet)
 CIS Controls, spesielt kapitlene 1 (styring av maskinvare), 2 (styring av programvare), 5 (sikker 

konfigurasjon av maskinvare og programvare), 9 (nettverkssikkerhet), 10 (datagjenoppretting), 11 
(sikker konfigurasjon av nettverksenheter) og 15 (trådløs tilgang)

 Info- og veiledningsmateriell fra ENISA om cybersikkerhet relatert til helseforhold
 Dersom digitale driftskontrollsystemer også omfattes: IEC 62443 Industrielle kommunikasjonsnettverk 

- IT-sikkerhet for nettverk og systemer

 Det bør vurderes om det på noen områder skal brukes henvisninger til dokumenter andre har 
utgitt, i stedet for eller som et supplement til egenutviklet veiledningsmateriell under Normen
 Spesielt for kryptering generelt og PKI spesielt (jf. publikasjoner fra f.eks. NSM og NIST)
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Tema- og interessentkartlegging i arbeidet

 Har styringsgruppen innspill til tema, kilder eller hvem som bør 
involveres?
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Forlag til vedtak

Planen for veiledningspakken Teknisk & IoT godkjennes av Styringsgruppen for 
Normen
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Sak 44/21 Plan for veiledningspakke Leverandør



Temaer/produkter i fokus og inndeling av produktene

Side 40

Vedlegget til Normen med oversikt over kravene i Normen

Veileder om fjernaksess mellom leverandører og virksomhet

Faktaark 36 - Fjernaksess mellom leverandør og virksomhet 

Faktaark 53 - Tiltak ved konvertering og bytte av elektronisk 
pasientjournal (EPJ)

NY?: Veileder eller faktaark om informasjonssikkerhet og 
personvern ved anskaffelser og oppfølging av leverandører

NY?: Veileder, faktaark eller innhold i andre produkter om 
innebygget personvern

Faktaark 37 - Sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon i 
IKT-prosjekter

Videreføres og revideres

Vurdere å etablere veiledningsmateriell om innebygget 
personvern, som del av krav til systemer (behøver ikke være et 

eget produkt, kan inngå i andre produkter)

Vurdere å etablere en ny veileder eller FA om dette fra tidligst 
jan. 2022. Ved revidering av andre produkter kan enkelte 

undertemaer vurderes flyttet til dette produktet.

Vurdere å sanere. Hypotese: I dette FA/temaet et det antakelig 
ikke så mye spesifikt for sektoren.

Referanse-
gruppe

Referanse-
gruppe

Videreføres og revideres, men etter at veilederen om 
fjernaksess er revidert (som et sammendrag eller med fokus på 

noen temaer)

Videreføres og revideres, men overføres fra arbeidspakke 
Tilgang til arbeidspakke Leverandør

Referanse-
gruppe

Videreføres og revideres



Plan for arbeidspakken

Identifisere endringsbehov

Prioritere mellom 
alternativer
Utarbeide forslag til 
konkrete endringer
Involvere interessenter i 
forslagene
Vurdere innspill og justere 
forslagene
Kvalitetssikring i 
sekretariatet
Rapportering, avklaringer 
og godkjenning (SG-møte)

Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni



Initielt fokus i arbeidspakken
 Hovedtemaene i veiledningsmateriellet bør ta utgangspunkt i Normens krav
 Krav til leverandørforhold og avtaler (kap. 5.7)
 Forbehold: I den grad nevnte krav ikke dekkes i andre arbeidspakker og nylig utgitt eller oppdatert 

veiledningsmateriell (f.eks. krav til databehandler og krav til skytjenester)

 Betydningen av nye og endrede rettskilder bør vurderes nærmere
 Rettsavgjørelser og veiledere fra EU relatert til Schrems II
 Endringer fra forskrift om tilgang mellom virksomheter til pasientjournalforskriften
 Uttalelser og vedtak ved tilsyn fra Helsetilsynet (presentasjoner og rapporter om funn)
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Initielt fokus i arbeidspakken
 Fokus på utviklingstrekk innen leveransemodeller, sårbarheter og trusler knyttet til 

anskaffelser i sektoren
 Autoritative vurderinger og utredninger om trusler, sårbarheter og kjente angrep mot IKT i sektoren
 Rapportene Risiko 2021 og Helhetlig digitalt risikobilde 2020 utgitt av NSM
 Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren (2019) utgitt av Direktoratet for 

e-helse 
 Informasjonssikkerhet ved bruk av private  leverandører i helse- og omsorgstjenesten (spesielt kap. 7.2 

Oppdatering av Normen) utgitt av Direktoratet for e-helse

 Organisatoriske forhold som er spesielt relevante mht. bruk av leverandører
 Krav til leverandører om informasjonssikkerhet
 Kontroll/oppfølging av leverandørers oppfyllelse/etterlevelse av kravene

 Teknologiske forhold som er spesielt relevante mht. bruk av leverandører
 Arkitektur (f.eks. bruk av tre-lags arkitektur for hvilke funksjoner/informasjon man eksponerer for hvem)
 Skytjenester, spesielt da separasjon av data, «multitenant vs singletenant» løsning (deling av samme server for 

flere kunder eller dedikert server for én kunde) - avstemme mot skyveilederen
 APIer og oppkobling, supportfunksjoner med tilgang til databaser og oppfølging av logger fra leverandørsiden
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Initielt fokus i arbeidspakken (forts.)
 Veiledere og rammeverk utgitt av andre bør gjennomgås for inspirasjon 
 NSMs «Generelle råd for tjenesteutsetting og skytjenester» samt rådene om tilsvarende i 

Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring
 Digdirs veileder om informasjonssikkerhet og personvern i IKT-anskaffelser
 ISO/IEC 27002 kap. 14 (anskaffelse, utvikling og vedlikehold av systemer) og kap. 15 

(leverandørforhold)
 CIS Controls, spesielt tiltak som gjelder «cloud» og «remote service provider», som er spredt utover i 

ulike deler av rammeverket
 Info- og veiledningsmateriell fra ENISA om cybersikkerhet relatert til leverandørforhold

 Det bør vurderes om det på noen områder skal brukes henvisninger til dokumenter andre har 
utgitt, i stedet for eller som et supplement til egenutviklet veiledningsmateriell under Normen
 Spesielt for generelle (sektoruavhengige) krav som bør stilles til sikkerhet ved anskaffelser og til 

leverandører (jf. publikasjoner utgitt av f.eks. NSM og Digdir)
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Tema- og interessentkartlegging i arbeidet

 Har styringsgruppen innspill til tema, kilder eller hvem som bør 
involveres?
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Forlag til vedtak

Planen for veiledningspakken Leverandør godkjennes av Styringsgruppen for Normen
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1 Innledning 

1.1  Bakgrunn 
Produkter og systemer som skal benyttes i medisinsk sammenheng er underlagt 
bestemmelser som skal ivareta både pasientsikkerhet og personvern/informasjonssikkerhet. 
Medisinsk utstyr skal også brukes og vedlikeholdes slik at det ikke medfører fare for 
pasienten/brukeren. Aktuelt lovverk som regulerer området er omtalt i kapittel 2. 

Med «Medisinsk utstyr» menes i denne veilederen ethvert instrument, apparat, utstyr, 
programvare, materiale eller annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, 
herunder programvare som av produsenten er tiltenkt å brukes spesielt til diagnostiske 
og/eller terapeutiske formål og som kreves for riktig bruk, og som er ment å skulle brukes på 
mennesker med sikte på:  

1. diagnostisering, forebygging, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom,  
2. diagnostisering, kontroll, behandling, lindring eller kompensasjon for skade eller handikap,  
3. undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk prosess, eller  
4. svangerskapsforebyggelse,  
og der den ønskede hovedvirkning i eller på menneskekroppen ikke framkalles ved 
farmakologisk eller immunologisk virkning eller ved å påvirke stoffskiftet, men der slike 
effekter kan bidra til dets funksjon.  
 
Medisinsk utstyr (MU) behandler i mange tilfeller helse- og personopplysninger, og er 
dermed underlagt Normens krav. 1 Normens hovedkrav til medisinsk utstyr som behandler 
helse- og personopplysninger er at dette skal inkluderes i virksomhetens arbeid med 
informasjonssikkerhet og personvern, herunder i risikovurderinger, tilgangsstyring og rutiner 
for bruk, på lik linje med informasjonssystemer. 
 
I vurderingen av sikkerhetstiltak for medisinsk utstyr, vil eventuell påvirkning på funksjon og 
bruk av utstyret måtte tillegges stor vekt. Kravet i personvernlovgivningen om at sikring skal 
være forholdsmessig må derfor veie tungt når sikkerhetstiltak for medisinsk utstyr skal 
implementeres.  

Samtidig vil informasjonssikkerhetstiltak ofte også være med å øke pasientsikkerheten, ved 
at tilgjengelighet og motstandsdyktighet mot digitale angrep bedres. 

Oppmerksomheten rundt digitale trusler og medisinsk utstyr er også økende, bl.a. omtalt av 
amerikanske og europeiske myndigheter. 
 
Det ligger utenfor Normens virkeområde å gi en detaljert beskrivelse av hvordan 
pasientsikkerhet skal risikovurderes i tilknytning til MU, men det pekes i veilederen på 
hvordan standarden IEC 80001 kan benyttes for å gjennomføre helhetlige risikovurderinger 
som kombinerer informasjonssikkerhet og funksjon/bruk. 

 
 

1 I denne veilederen benyttes begrepet medisinsk utstyr (MU) siden dette er begrepet som benyttes i 
aktuelle forskrifter (se kapittel 2). I enkelte andre dokumenter utgitt av styringsgruppen for Normen er 
det tidligere benyttet andre begreper som medisinskteknisk utstyr og elektromedisinsk utstyr.  
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Medisinsk utstyr kan bestå av maskinvare- og/eller programvarekomponenter som kan være 
sårbare for digitale angrep. Slikt utstyr er også i økende grad tilknyttet andre nettverk, f.eks. 
sykehusets lokalnett. Dette øker risikoen for sikkerhetsbrudd. For medisinsk utstyr kan dette 
være alvorlig, særlig hvis et angrep setter livsnødvendig utstyr ut av spill. 

Sikkerhetstiltakene som innføres for å sikre utstyret og informasjonen som behandles skal 
være effektive mot mange typer trusler. Truslene kan komme fra både interne og eksterne 
aktører, og true både konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det er bl.a. en sterk økning 
av angrep på digital infrastruktur. Et angrep kan ramme utstyret i seg selv, men utstyret kan 
også bli et brohode inn mot annen infrastruktur ved f.eks. et virusangrep. 

Denne veilederen adresserer særlig to aspekter ved informasjonssikkerhet: manglende evne 
til å behandle helse- og personopplysninger i tråd med lovverket og dermed true pasientens 
personvern, og hvordan medisinsk utstyr kan beskyttes mot angrep på digital infrastruktur. 
En del aktuelle trusselscenarioer/uønskede hendelser til bruk i risikovurdering finnes i 
vedlegg til denne veilederen, se kapittel 6.2.  

En utfordring ved å sikre medisinsk utstyr er at tiltak som normalt brukes for å ivareta 
informasjonssikkerhet (som f.eks. tilgangsstyring, antivirus og sikkerhetsoppdateringer) 
griper inn i utstyrets funksjon eller bruk. Funksjonalitet som understøtter 
informasjonssikkerhet er ofte ikke støttet i utstyret eller av leverandøren. Mye medisinsk 
utstyr og tilhørende programvare er f.eks. ikke tilrettelagt for tilgangsstyring på linje med 
journalsystemer, og i mange tilfeller vil krav til personlig pålogging ikke være hensiktsmessig 
for personell som skal benytte utstyret. Videre har produsenten av medisinsk utstyr ansvar 
for at utstyrer fungerer etter hensikten. Hvis eier (virksomheten) gjør egne modifikasjoner vil 
dette innebære å påta seg produsentansvaret for utstyret. Dette innebærer at 
implementering av antivirusprogramvare og sikkerhetsoppdateringer må gjøres i samråd 
med leverandør/produsent. Dette kan medføre en lavere oppdateringstakt enn det som er 
anbefalt for å sikre seg mot stadig nye digitale trusler.  

Når medisinsk utstyr lagrer helse- og personopplysninger er det å anse som et 
behandlingsrettet helseregister, jf. lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av 
helsehjelp (pasientjournalloven). Derfor vil vanlige regler om behandling av helse- og 
personopplysninger i behandlingsrettete helseregistre også gjelde for opplysninger som 
finnes i slikt utstyr. Det er likevel forskjell på medisinsk utstyr og andre behandlingsrettete 
helseregistre når det gjelder sletting av opplysninger. Opplysninger i pasientjournal skal som 
regel ikke slettes, med noen få lovregulerte unntak. Pasientjournalforskriften gjelder alle 
former for behandling av helseopplysninger som dokumenteres etter helsepersonelloven, 
også lyd- og bildeopptak. 
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1.2 Om veilederen 
Veilederen skal bidra til å skape felles forståelse for krav og tilnærming til 
informasjonssikkerhet hos virksomheter som benytter medisinsk utstyr, 
databehandlere/driftsleverandører og leverandører av medisinsk utstyr2. Den skal gi 
veiledning til å tolke Normens krav til behandling av helse- og personopplysninger i 
medisinsk utstyr med tilhørende systemløsninger og applikasjoner på en praktisk måte. 

Veilederen omhandler informasjonssikkerhet og personvern for medisinsk utstyr basert på 
kravene i Normen.  

Kapittel 2 gir oversikt over og tydeliggjør enkelte sentrale lovbestemmelser ifm. medisinsk 
utstyr med tilhørende systemløsninger/applikasjoner og personvern/informasjonssikkerhet 

Kapittel 3 gir en del overordnede og grunnleggende krav som må være på plass hos 
virksomheter som benytter medisinsk utstyr, særlig knyttet til styring og ansvar. 

Kapittel 4 inneholder krav og veiledning knyttet til informasjonssikkerhet.  

Veilederen har som utgangspunkt at utfordringsbildet som beskrives i kapittel 1 må løses 
gjennom en risikobasert tilnærming. Dette innebærer at første steg for en virksomhet som vil 
oppnå bedre informasjonssikkerhet for medisinsk utstyr er å ha oversikt over utstyr og 
systemer i virksomheten, deretter risiko og sårbarheter. Deretter settes tiltak inn der risikoen 
er størst og nytten av tiltakene gir størst gevinst. Kapittel 5 beskriver nærmere hvordan en 
risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhet og medisinsk utstyr kan følges i 
virksomheten, samt en del bruksscenarier og egenskaper for medisinsk utstyr med ulike 
sikkerhetsmessige utfordringer. Det refereres fra disse bruksscenariene og egenskapene til  
kapittel 4 der tilhørende sikkerhetstiltak og sikkerhetskrav som nevnt omtales nærmere.  

 

1.3 Avgrensninger 
Veilederen dekker medisinsk utstyr som forvaltes av en virksomhet, og ikke slikt utstyr som 
pasienten/brukeren har anskaffet selv. Sett i lys av utviklingen av helseapper og personlig 
sensorteknologi er dette et område som det er grunn til å tro vil få økende oppmerksomhet, 
og der det kan oppstå gråsoner mellom hva som er privat bruk og der virksomheten har et 
ansvar. Videre vil frittstående medisinsk utstyr der det ikke behandles helseopplysninger ikke 
omtales av denne veilederen. 

 

1.4 Målgruppe 
Målgruppene for veilederen er personell som har ansvar for og/eller oppgaver i forbindelse 
med medisinsk utstyr, IKT og informasjonssikkerhet. 

 

Aktuelle brukere av denne veilederen kan omfatte:  

 
2 En leverandør av medisinsk utstyr kan også i en del tilfeller være/inneha rolle som driftsleverandør. 
For eksempel multimonitorløsninger med overføring av medisinske data fra ambulanser til sykehus. 
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• Medisinsk teknologisk avdeling (MTA) 
• Ansvarlige i virksomheten for håndtering av medisinsk utstyr 

o Helseforetak og private virksomheter 
o Kommune 
o Røntgeninstitutter/laboratorier mv. 
o Tannleger 
o Leger 
o Andre 

• Innkjøper av utstyr 
• Leverandør (de som produserer, markedsfører eller omsetter medisinsk utstyr)  
• Driftsleverandør/databehandler 
• Informasjonssikkerhetsleder/personvernombud 
• «Medical it-network risk manager (se kapittel 5.2.2) 
• Behandler/helsepersonell (brukere av medisinsk utstyr) 

I tillegg vil veilederen være aktuell for leder med formelt dataansvar i virksomheten.  
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2 Regelverk 

I dette kapitlet blir sentrale lovbestemmelser ifm. medisinsk utstyr og 
personvern/informasjonssikkerhet omtalt. Kapitlet inneholder ikke en uttømmende oversikt 
over gjeldende lover og regler, men de sentrale bestemmelsene innenfor Normens 
ansvarsområde. 

2.1  Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr3 
Forskriften setter krav til virksomhetenes interne rutiner og kvalitetssystemer for bruk av 
medisinsk utstyr. Forskriften definerer videre elektromedisinsk utstyr som ethvert medisinsk 
utstyr, inkludert systemløsninger, som er avhengig av en elektrisk energikilde for å fungere. 
Det settes blant annet krav til rutiner for anskaffelse, opplæring i utstyret, bruk, vedlikehold 
og hvordan utstyret skal oppbevares. Den er gjeldende for helsetjenesten og helsepersonell 
som yter helsehjelp, som sykehus, pleie- og sykehjem, klinikker, legekontorer og 
tannlegekontorer. Forskriften trådde i kraft 1. januar 2014. 

 

2.2 Lov og forskrift om medisinsk utstyr 
Loven og forskriften gjennomfører forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) og 
forordning (EU) 2017/746 om in vitrodiagnostisk medisinsk utstyr (IVDR) i norsk rett. Disse er 
omtalt under. For MDR vil deler av loven og forskriftsutkastene tre i kraft samtidig, dvs. 26. 
mai 2021. Siden ikrafttredelse er planlagt nær tidspunktet denne veilederen er planlagt 
publisert, vises det til Statens Legemiddelverk sine nettsider for mer informasjon. 

Forordningene om medisinsk utstyr og in vitrodiagnostisk medisinsk utstyr4 trådte i kraft i EU 
26. mai 2017 og Norge har implementert forordningene gjennom ny lov om medisinsk utstyr. 
Formålet med forordningene er å sikre at medisinsk utstyr er trygt når det plasseres på 
markedet samtidig som det nye regelverket skal fremme innovasjon av medisinsk utstyr. Det 
nye regelverket vil styrke pasientsikkerheten og sørge for et enhetlig regelverk i hele EØS-
området. For medisinsk utstyr er det en overgangsperiode på tre år.  

Det følger en rekke krav til elektroniske programmerbare systemer i forordningen om 
medisinsk utstyr (utstyr som inneholder programmerbare systemer og programvare som er 
utstyr i seg selv):  

• Utstyret skal designes slik at det sikres at repeterbarhet, pålitelighet og ytelse er i 
samsvar med den tiltenkte bruken. Ved feil i utstyret, skal det treffes egnede tekniske 
tiltak slik at risikoene eller den svekkede ytelsen som dette kan innebære, fjernes 
eller reduseres så langt som mulig.  

• Utstyret skal utvikles og framstilles i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, idet 
det tas hensyn til prinsippene for utviklingslivssyklus, risikohåndtering (herunder 
informasjonssikkerhet, verifisering og validering).  

 
3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373 
4 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-07-37?q=lov%20om%20medisinsk%20utstyr 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-07-37?q=lov%20om%20medisinsk%20utstyr
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• Utstyr som er beregnet på bruk i kombinasjon med mobile 
databehandlingsplattformer skal utvikles og framstilles slik at det tas høyde for den 
mobile plattformens særlige egenskaper (f.eks. skjermens størrelse og 
kontrastforhold), og ytre faktorer knyttet til bruk (skiftende lys- eller støynivå i 
omgivelsene). 

• Produsenter av utstyret skal fastsette minstekrav til maskinvare, IT-nettverkenes 
egenskaper og IT-sikkerhetstiltak (vern mot uautorisert tilgang, som er nødvendige 
for å kunne bruke programvaren som beregnet).5 

 

Forordningen for medisinsk utstyr (MDR) har på lik linje som personvernforordningen en 
risikobasert tilnærming. MDR handler hovedsakelig om pasientsikkerhet, men også her må 
produsenten inkludere informasjonssikkerhet i risikovurderingene, selv når 
informasjonssikkerheten ikke er direkte nevnt i bestemmelsene. Flere og flere typer 
medisinsk utstyr kobles til nettverk og gjøres digitale. Basert på dette øker også risikoen for 
brudd på informasjonssikkerheten og personvernet.  

Operatører og brukere som inkluderer helsepersonell og pasient/bruker er ansvarlige for å 
bruke det medisinske utstyret basert på instruksjonene fra produsenter.  

Medical Device Coordination Group (MDCG) har utarbeidet en veileder for cybersikkerhet i 
medisinsk utstyr på bakgrunn av EU forordning for medisinsk utstyr: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38941 

 

2.3 Personvernforordningen og personopplysnings-
loven 

Når det behandles helse- og personopplysninger i det medisinske utstyret vil 
personvernforordningen gjelde på samme måte som ved all annen behandling av helse- og 
personopplysninger. 

2.4 Helselovgivningen 

2.4.1 Pasientjournalloven 
 
Pasientjournalloven § 22 stiller krav til den dataansvarlige og databehandleren som gjennom 
tekniske og organisatoriske tiltak skal sørge for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med 
hensyn til risikoen, jf. personvernforordningen artikkel 32. Dette omfatter bl.a. å sørge for 
tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll ved behandling av helse- og 
personopplysninger.  
 

2.4.2 Helsepersonelloven 
 
Loven inneholder bl.a. taushetspliktbestemmelser, og forbud mot "snoking", samt 

 
5 EU2017/745 av 5 april 2017 om medisinsk utstyr vedlegg 1, kapittel 2 nr. 17.  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38941
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bestemmelser om kommunikasjon av helseopplysninger i forbindelse med helsehjelp. For en 
komplett oversikt se Helsedirektoratets rundskriv om helsepersonelloven.6 

2.4.3 Pasient- og brukerrettighetsloven 
Loven gir pasienter og brukere rett til retting, sletting og sperring av opplysninger, innsyn mv. 
i journal, samt vern mot spredning av egne helse- og personopplysninger. For en komplett 
oversikt se Helsedirektoratets rundskriv om pasient- og brukerrettighetsloven.7 

2.4.4 Taushetsplikt 
Pasient/bruker skal kunne være sikker på at helse- og personopplysninger fra medisinsk 
utstyr ikke blir gitt videre til uvedkommende. Personell som behandler slike opplysninger er 
derfor underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten følger av en rekke ulike bestemmelser, 
avhengig av hvilken rolle vedkommende personell har. 

Helsepersonell er underlagt taushetsplikt etter helsepersonelloven når det gjelder pasientens 
legems- eller sykdomsforhold, samt andre personlige forhold personellet får vite om i 
egenskap av å være helsepersonell. Pasientjournalloven viderefører denne taushetsplikten til 
alle som får adgang til eller kunnskap om helseopplysninger fra et behandlingsrettet 
helseregister. Alle som behandler helse- og personopplysninger fra eller får tilgang til slike 
opplysninger fra medisinsk utstyr er derfor underlagt taushetsplikt.  

Taushetsplikten er ikke til hinder for at helsepersonell kan få utlevert helse- og 
personopplysninger eller få tilgang til slike opplysninger når de har tjenstlig behov, jf. 
helsepersonellovens regler om tilgang til og utlevering av helseopplysninger. 

 

  

 
6 https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsepersonelloven 
7 https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsepersonelloven
https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven
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3 Ansvar og styring 

3.1 Inkludering av MU i styringssystem for 
informasjonssikkerhet (ledelsessystem) 

Normen sier i kapittel 5.3.6 at medisinsk utstyr som behandler helse- og personopplysninger 
skal inkluderes i virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet, herunder i 
risikovurderinger, tilgangsstyring, endringskontroll og rutiner for bruk, på linje med andre 
informasjonssystemer. 
 
For mer informasjon om styringssystem (ledelsessystem) for informasjonssikkerhet, se 
Normens kapittel 2, samt faktaark 02.  
 
Noen dokumenter og områder i styringssystemet der MU bør inkluderes: 

• Ansvar for forvaltning av MU synliggjøres i beskrivelse av sikkerhetsorganisasjonen. 
Hvis det er etablert egne sikkerhetsfunksjoner knyttet til MU (f.eks. medical it-network 
risk manager) skal dette fremgå av beskrivelsen.  

• Virksomheten bør etablere faste samarbeidsfora mellom miljøene som er ansvarlig 
for sikkerhet, MU og IKT. Hvis virksomheten har etablert et sikkerhetsforum, bør 
representanter for forvaltning av MU inngå her. Klinisk side bør også være 
representert.  

• Leverandører av medisinsk utstyr som f.eks. yter fjernsupport eller supporttjenester 
på MU som behandler helse- og personopplysninger bør inngå i oversikt over 
leverandører. 

• MU og systemer som benyttes i tilknytning til MU som behandler helse- og 
personopplysninger, skal inngå i protokoll over behandlinger av helse- og 
personopplysninger.  

• Nødvendige avtaler med leverandører skal være på plass, f.eks. 
databehandleravtaler.  

• MU skal inkluderes i den gjennomførende delen av styringssystemet, f.eks.: 
o Opplæring og bevisstgjøring 
o Tilgangsstyring og hendelsesregistrering 
o Rutiner for bruk 

• MU skal inkluderes i den kontrollerende delen av styringssystemet. 
o Avviksbehandling ved brudd på informasjonssikkerheten og 

personopplysningssikkerheten: 
Dersom bruddet har medført middels eller høy risiko for den registrerte, skal 
avviket rapporteres til Datatilsynet innen 72 timer. Dette inkluderer avvik som 
fører til utilsiktet, eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av 
eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret, eller på annen måte 
behandlet. Virksomhetene må også være oppmerksom på at hendelser som 
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skyldes informasjonssikkerhetsbrudd kan være aktuelle å melde etter 
retningslinjer for meldeplikt etter forskriftene om medisinsk utstyr8.   

o Inkludere MU i virksomhetens sikkerhetsrevisjoner, f.eks. ved etterkontroll av 
gjennomførte sikkerhetstiltak. 

o Inkludere MU i gjennomføring av risikovurderinger. 
o Inkludere MU i ledelsens gjennomgang, f.eks. ved å diskutere hvilke deler av 

den medisinske utstyrsparken der sikkerhetstiltak skal prioriteres etter 
gjennomførte risikovurderinger. 

 

3.2 Dataansvar 
Dataansvarlig er den som bestemmer formålet med behandling av helse- og 
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Ved bruk av MU vil 
dataansvarlig være virksomheten som bruker utstyret ved pasientbehandlingen. Det kan 
være helseforetak, fastlege, kommune eller privat tjenesteyter som har valgt å ta i bruk MU 
som ledd i pasientbehandlingen. Dersom dataansvarlig er en juridisk person (en virksomhet) 
er den juridiske personen behandlingsansvarlig, og ikke enkeltpersoner internt i 
virksomheten. Virksomhetens ledelse skal sørge for å etablere roller og funksjoner med 
tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å gjennomføre nødvendige oppgaver for å ivareta 
ansvaret. Oppgavene kan utføres av egne ansatte eller av eksterne, men ansvaret kan aldri 
delegeres. 
 
Noen av pliktene som påligger dataansvarlig: 

• Dataansvarlig har plikt til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og 
personvern, dette omfatter også bruk av medisinsk utstyr. Dette innebærer bl.a. å 
sørge for å etablere og etterleve styringssystemet.  

• Gjennomføre risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger der det er 
nødvendig. 

• Sikre den registrertes rettigheter. 
• Etablere og dokumentere tekniske og organisatoriske tiltak. 
• Inngå og følge opp avtaler. 
• Håndtere avvik. 

 

3.3 Behandlingsgrunnlag 
Helse- og personopplysninger kan bare behandles når lovgivningen tillater det. All 
behandling av opplysninger skal ha et lovlig grunnlag i personvernforordningen. Dette kalles 
behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget skal dekke alle typer behandlinger av helse- og 
personopplysninger som utføres: innsamling, registrering, lagring, sletting, utlevering, mv. 

 
8 
https://legemiddelverket.no/Documents/Medisinsk%20utstyr/Melding%20om%20u%C3%B8nskede%2
0hendelser/Retningslinje%20for%20meldeplikt%20medisinsk%20utstyr.pdf 
 

https://legemiddelverket.no/Documents/Medisinsk%20utstyr/Melding%20om%20u%C3%B8nskede%20hendelser/Retningslinje%20for%20meldeplikt%20medisinsk%20utstyr.pdf
https://legemiddelverket.no/Documents/Medisinsk%20utstyr/Melding%20om%20u%C3%B8nskede%20hendelser/Retningslinje%20for%20meldeplikt%20medisinsk%20utstyr.pdf
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Skal opplysningene brukes til et annet formål enn det opprinnelige, må dette formålet ha et 
eget behandlingsgrunnlag. 
 
Plikten til å føre journal gir virksomheten en rettslig plikt til å behandle helse- og 
personopplysninger ved ytelse av helsehjelp. Størstedelen av behandlinger av 
personopplysninger i helse- og omsorgssektoren er dermed lovpålagt. I tillegg til krav om 
dokumentasjon har lovverket også en rekke andre regler om behandling, f.eks. om utlevering 
av helse- og personopplysninger, intern kvalitetssikring mv.  
 
Andre behandlinger av personopplysninger i virksomheten kan ha andre 
behandlingsgrunnlag f.eks. ved forskning på data som er samlet inn via et medisinsk utstyr. 
Behandlingsgrunnlaget skal fastsettes før behandlingen av helse- og personopplysninger 
starter, eller ved endringer i behandlingen.  
 
Les mer om formål og behandlingsgrunnlag i Normens Faktaark 56 – Formål og 
behandlingsgrunnlag.9 
 

3.4 Protokoll 
Dataansvarlig og databehandler skal føre protokoll over sine behandlingsaktiviteter. Dersom 
relevant, skal også den dataansvarliges representant også føre protokoll over 
behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar.  
 
Se mer om hva en protokoll skal inneholde og eksempler på en protokoll i Normens Faktaark 
13 - Protokoll over behandlinger av helse - og personopplysninger i virksomheten.10 

 

3.5 Den registrertes rettigheter 
En av helsesektorens overordnede målsettinger å yte god og likeverdig helsehjelp. Både 
personvernrettigheter og andre pasient- og brukerrettigheter er viktige forutsetninger for at 
denne målsettingen skal nås.  
 
Les mer generelt om dette i Normens Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og 
personopplysninger.11 
 
Pasienten har rett til innsyn i journalen med bilag uansett i hvilken type behandlingsrettet 
helseregister opplysningene behandles. Det ville si at så lenge helse- og personopplysninger 
lagres i MU vil pasienten ha rett til innsyn i disse.  
 
Helse- og personopplysninger skal slettes fra MU når relevante og nødvendige opplysninger 
er nedtegnet i pasientjournalen, jf. pasientjournalforskriften. Innsyn i helse- og 

 
9 https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag 
10 https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-13-protokoll-over-behandlinger-av-helse-og-
personopplysninger-i-virksomheten  
11 https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-
personopplysninger  

https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-13-protokoll-over-behandlinger-av-helse-og-personopplysninger-i-virksomheten
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-13-protokoll-over-behandlinger-av-helse-og-personopplysninger-i-virksomheten
https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-personopplysninger
https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-personopplysninger


Veileder for personvern og informasjonssikkerhet – medisinsk utstyr 

  17 

 

personopplysninger fra MU vil derfor i praksis som regel måtte gis ved innsyn i 
pasientjournalen.  
 
Medisinsk utstyr genererer til en stor grad kun rådata og relevante og nødvendige 
opplysninger tolkes av ansvarlig helsepersonell og nedtegnes i pasientjournalen. I tilfeller 
hvor pasienten ønsker innsyn i opplysninger lagret i MU må det derfor gis forklaringer til 
pasienten om hva dataene betyr. I mange tilfeller vil relevant og nødvendig informasjon kun 
kunne gis ved innsyn i pasientjournal hvor disse ble journalført. Det er derfor viktig å 
informere pasienten om dette.  
 
Pasienten har også rett til innsyn i hendelsesregister, eller logg, som viser hvem har hatt 
tilgang til eller fått utlevert opplysninger fra et behandlingsrettet helseregister. For MU kan 
det også være aktuelt å vise hendelsesregister over overføring av helse- og 
personopplysninger til pasientjournalen hvor slik logg finnes. Det vil i flere tilfeller ikke være 
mulig å vise slikt hendelsesregister i etterkant av bruk av MU ettersom ikke alt slikt utstyr kan 
føre slik logg. Når en pasient ber om innsyn i hendelsesregister for slikt utstyr må det 
forklares hvorfor slikt innsyn ikke er mulig. 
 
Retten til retting og sletting vil også gjelde for medisinsk utstyr hvor det lagres helse- og 
personopplysninger. 
 

3.6 Bruk av databehandler 
Når eksterne leverandører behandler helse- og personopplysninger på vegne av 
dataansvarlig, f.eks. ved ekstern lagring eller sletting, er disse å anse som databehandlere. 
Databehandler kan ikke behandle helse- og personopplysninger på annen måte enn det 
dataansvarlig har bestemt.  
For å regulere ansvar, rettigheter og plikter mellom dataansvarlig og databehandler, skal det 
inngås en databehandleravtale. Denne avtalen skal også regulere hvilke opplysninger 
databehandler skal behandle og for hvilket formål. I tilfeller hvor leverandøren skal bruke 
underleverandør(er) skal disse inngå en databehandleravtale som gjenspeiler avtalen 
mellom dataansvarlig og leverandøren, slik at de samme kravene som stilles til leverandøren 
også stilles til underleverandøren. 
 
Databehandleravtalen skal inneholde krav om at ansatte hos leverandører skal undertegne 
en taushetserklæring på lik linje som ansatte i den dataansvarliges virksomhet. 
Dataansvarlig skal kunne se slike taushetserklæringer ved behov.  
Normens Faktaark 10 gir ytterligere informasjon om bruk av databehandler, samt mal for 
databehandleravtale.  
 
Ved anskaffelse av MU er det anbefalt å anskaffe utstyr hvor leverandøren ikke behandler 
helse- og personopplysninger eller i hvert fall begrense slik behandling til det som er absolutt 
nødvendig for tiltenkt bruk av utstyret.  
 
I tilfeller hvor ekstern leverandør eller servicepersonell ikke skal behandle helse- og 
personopplysninger på vegne av dataansvarlig kreves det ikke en databehandleravtale. 
Innsyn i helse- og personopplysninger utløser i seg selv ikke behov for databehandleravtale. 
Det kreves ikke en databehandleravtale i tilfeller hvor ekstern leverandør eller 
servicepersonell bare skal utføre tjenesteoppdrag som omfatter installasjon, konfigurasjon, 
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vedlikehold og andre tekniske tjenester som utføres av leverandøren på MU som eies, leies 
eller på annen måte disponeres av oppdragsgiveren. Dette er forutsatt at det ikke medfører 
databehandling ved at helse- og personopplysninger endres, kopieres eller hentes ut og 
tilgangen ikke benyttes til medisinsk behandling eller diagnostikk. I slike tilfeller bør 
servicepersonell likevel undertegne taushetserklæring i tilfelle de kommer i kontakt med 
helse- og personopplysninger ved sitt arbeid, f.eks. utskrifter som ligger lagret i utstyret eller 
opplysninger på skjerm.  
 
Det kan oppstå en gråsone der leverandøren har kontinuerlig fjerntilgang til systemer hvor 
personopplysninger behandles, og det må gjøres en konkret vurdering av hvorvidt det 
foreligger et databehandlerforhold. 

3.7 Virksomhetens ansvar for informasjonssikkerhet 
når medisinsk utstyr tas i bruk 

Driftsmiljøet for medisinsk utstyr er definert som ethvert IT/nettverksmiddel som samhandler 
med det medisinske utstyret som ikke leveres av produsenten av medisinsk utstyr. 

Eventuelle minimumskrav til maskinvare, IT-nettverksegenskaper og IT-sikkerhetstiltak for 
driftsmiljøet bør defineres på grunnlag av risikovurdering for det medisinske utstyret, at det 
medisinske utstyret skal være så autonomt som mulig når det gjelder IT-sikkerhet, samt at 
produsentens forutsetninger for IT-sikkerhet i driftsmiljøet skal være dokumentert og referere 
til sikkerhetsstandarder for beste praksis. 

Virksomheten må være i tråd med nasjonale og EU-regler (f.eks. GDPR). 

Lagdelt sikkerhet bør normalt ikke kompensere for sårbarheter i medisinsk utstyr. Dersom 
medisinsk utstyr er avhengig av driftsmiljøet for viktige IT-sikkerhetskontroller, bør dette 
fremgå av den medfølgende tekniske dokumentasjonen. 

Medisinsk utstyr bør brukes slik som produsenten har tiltenkt, i henhold til bruksanvisningen 
som følger med enhetene. Virksomheten bør følge produsentens publiserte krav og 
retningslinjer angående sikkerhet for igangkjøring, drift og demontering av medisinsk utstyr, 
f.eks. isolere et medisinsk utstyr fra internett hvis det ikke er nødvendig for bruken, bruke 
programvareoppdateringer i henhold til produsentens instruksjoner (når dette er 
virksomhetens ansvar) eller sørge for at programvare til beskyttelse mot skadelig kode er 
oppdatert, hvis det er aktuelt for utstyret. 

Virksomheten må kontakte produsenten hvis passende sikkerhetsinformasjon ikke er 
tilgjengelig f.eks. i bruksanvisning, produsentens erklæring om medisinsk utstyrssikkerhet 
(MDS2) eller installasjonsveiledning.  

Virksomheten er ansvarlig for anskaffelsen og bør sørge for at sikkerheten opprettholdes 
under drift og bruk av systemet (medisinsk utstyr), og spesielt at det ikke blir kompromittert 
av endringer i IKT-driftsmiljøet eller av brukerinteraksjon. Noen viktige momenter er: 

• Forsikre deg om at det er et nødvendig sikkerhetsnivå for driftsmiljøet (nettverk, fysisk). 

• Tilrettelegg nødvendig infrastruktur (nettverk, fysisk). 

• Sørg for at brukerne er gitt nødvendig opplæring og er tilgjengelige i tilfelle 
sikkerhetsproblemer. 
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• Forsikre deg om at systemet brukes som beskrevet i produsentens retningslinjer (f.eks. 
ikke fysisk tilgang av uautoriserte brukere, passordpolicyer overholdes, tiltak for 
nettverkssikkerhet). 

• Forsikre deg om at foreskrevet vedlikehold utføres etter behov, inkludert installasjon av 
sikkerhetsoppdateringer. 

• Informer produsenten omgående ved mistanke om sikkerhetshendelser. 

(Momentene er hentet fra dokumentet "MDCG 2019-16 Guidance on Cybersecurity for 
medical devices", utgitt desember 2019 av Medical Device Coordination Group, se 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41863) 

3.8 Leverandører og databehandlere 
Produsenten av medisinsk utstyr har ansvar for at utstyr fungerer etter hensikten. Dette 
innebærer at forvaltning av MU som regel vil innebære tett samarbeid mellom virksomheten 
og leverandørene. Service på stedet er vanlig, men også ulike typer fjernovervåkning og 
fjernsupport benyttes. I de tilfeller leverandøren har som formål å behandle helse- og 
personopplysninger på vegne av virksomheten vil også leverandøren ha rollen som 
databehandler. Da må det inngås en databehandleravtale.  

I dette kapitlet omtales fire områder av sikkerhetsmessig betydning ved samarbeid med 
leverandører: Anskaffelser, service og support fysisk hos virksomheten, fjernsupport og bruk 
av databehandler. Oppfølging av leverandører er et viktig område. Godt samarbeid mellom 
alle interessenter (f.eks. medisinsk-teknologisk avdeling, IKT og Innkjøpsfunksjonen) og 
gode rutiner fra anskaffelse til utfasing av utstyr er vesentlig. 

3.8.1 Krav til informasjonssikkerhet og personvern til medisinsk 
utstyr ved anskaffelser 

I forbindelse med anskaffelser vil en virksomhet ofte ha en god mulighet til å stille 
sikkerhetskrav overfor mulige leverandører av medisinsk utstyr. Krav til 
informasjonssikkerhet vil være en av flere typer krav. Selv om kravene til funksjon og bruk 
naturlig vil veie tyngst, så bør likevel relevante krav til informasjonssikkerhet inngå. 

Som et utgangspunkt for krav til leverandører anbefales det å bruke vedlegget til Normen 
med oversikt over Normens krav med mapping mot ISO27001 (begge veier) og mapping av 
CCM: https://ehelse.no/normen/oversikt-over-normens-krav-og-mapping-mellom-iso-og-
normen  

Videre kan veilederen MDCG-2019-16 brukes for å finne relevante sikkerhetskrav som kan 
stilles ved anskaffelse av medisinsk utstyr. Veilederen beskriver hvordan produsenter av 
medisinsk utstyr kan oppfylle relevante krav til informasjonssikkerhet i Annex 1 i MDR og 
IVDR.12 Mange av kravene som stilles i veilederen kan være egnet å ta inn i 
kravspesifikasjoner ved anskaffelser. Eksempler på krav som kan stilles til produsenten (med 
referanse til MDCG-2019-16) kan være: 

• Sikkerhetskapabiliteter som må være på plass (kap. 3.3),  

 
12 Se kapittel 2 for nærmere omtale. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41863
https://ehelse.no/normen/oversikt-over-normens-krav-og-mapping-mellom-iso-og-normen
https://ehelse.no/normen/oversikt-over-normens-krav-og-mapping-mellom-iso-og-normen
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41863
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• systemer for rapportering av sikkerhetsrelaterte hendelser og distribusjon av 
sikkerhetsoppdateringer knyttet til utstyret (kap. 3.8), og 

• dokumentasjon og brukerdokumentasjon knyttet til informasjonssikkerhet (kap. 4). 
 

For nettverkstilknyttet utstyr er det i tillegg relevant å ta med krav som er mer direkte knyttet 
til muligheten for å sikre MU som skal anskaffes mot digitale angrep. Her kan anbefalinger 
fra amerikanske myndigheter (FDA) være et nyttig utgangspunkt for kravspesifikasjoner. 
FDA kommer med flere anbefalinger om sikkerhetstiltak som produsenter av medisinsk utstyr 
bør gjennomføre, anbefales det bl.a. tiltak knyttet til tilgangskontroll, integritet for kode og 
data, motstandsdyktighet mot digitale angrep, og dokumentasjon.13 Av dokumentasjon som 
anbefales er bl.a. risikovurderinger og beskrivelse av hvordan softwareoppdateringer og 
beskyttelse mot skadelig kode skal ivaretas.  

Anskaffelser skal alltid foregå i tett samarbeid med medisinsk-teknologiske avdelinger og 
klinikker. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr krever at utstyret skal være vurdert av 
brukere og teknisk personell for det tiltenkte området før anskaffelsen kan gjennomføres. En 
innkjøper skal derfor aldri anskaffe noe utstyr uten at dette er faglig klarert av bruker og 
medisinsk tekniske avdelinger. 

3.8.2 Fysisk service og support  
Det bør foreligge en skriftlig avtale mellom leverandøren og virksomheten som regulerer 
fysisk service og support. Dette gjelder både service som fortas hos virksomheten og service 
hos leverandøren. 

Leverandørens ansatte som utfører arbeidet skal undertegne taushetserklæring. Det er ikke 
nødvendig at virksomheten administrerer taushetserklæringene for leverandørens ansatte. 
Dette kan gjøres av leverandøren selv, men virksomheten skal ha rett til innsyn.  

Det kan være andre forhold som bør reguleres enten i serviceavtalen eller i 
instruks/erklæring. Dette kan være f.eks. endringshåndtering, varsling ved fremmøte, om 
leverandørens representant skal følges i spesielle områder, sikkerhet ved tilkobling av egen 
PC eller minnepinner, samt utkopiering av feillogger som kan inneholde helse- og 
personopplysninger. 

I tilfeller der utstyr må sendes fysisk til leverandøren, og utstyret inneholder helse- og 
personopplysninger som ikke kan slettes, anbefales det å inngå en databehandleravtale med 
leverandøren. Forsendelsen må foregå på en sikker måte, f.eks. rekommandert sending.  

  

 
13 FDA, 2014: Content of Premarket Submissions for Management of Cybersecurity in 
Medical Devices https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-
documents/content-premarket-submissions-management-cybersecurity-medical-devices-0  

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/content-premarket-submissions-management-cybersecurity-medical-devices-0
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/content-premarket-submissions-management-cybersecurity-medical-devices-0
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4 Krav til informasjonssikkerhet 

Dette kapitlet omtaler en del sentrale bestemmelser, virkemidler og sikkerhetstiltak som er 
sentrale når en virksomhet skal sikre et tilstrekkelig nivå av informasjonssikkerhet og 
personvern ved bruk av medisinsk utstyr.  

Det henvises til faktaark og veiledere som inneholder utdypende informasjon. Relevansen av 
tiltak og løsninger i disse støttedokumentene må vurderes ut fra en samlet og konkret 
risikovurdering av det medisinske utstyret som skal sikres. Dette er beskrevet nærmere i 
kapittel 5. 

 

4.1 Fysisk sikring 
Lagringsenhet for medisinsk utstyr som behandler helse- og personopplysninger skal 
plasseres i avlåst rom eller i bemannet område. For flere detaljer om fysisk sikring, se 
Faktaark 17. 

Driftsmiljøet må gi medisinsk utstyr fysisk sikkerhet via sikkerhetstiltak som: 

o Regulert og godkjent fysisk tilgang håndhevet via egnede tekniske tiltak (f.eks. 
adgangskort). 

o Fysisk sikkerhetspolicy som definerer roller og tilgangsrettigheter, inkludert for fysisk 
tilgang til det medisinske utstyret. 

o Bruk av adskilte, sikre områder med passende tilgangskontroller. 

 

4.2 Opplæring og kompetanse 
Alle virksomheter i helsesektoren skal iverksette tiltak for å lære opp medarbeiderne i 
informasjonssikkerhet og personvern, og i bruk av de ulike informasjonssystemene. Det er 
virksomhetens ledelse som har ansvaret for å tilrettelegge og sørge for at dette 
gjennomføres. For en generell omtale av opplæring i informasjonssikkerhet vises det til 
Faktaark 09 – Opplæring av ledere og medarbeidere. 

Aktuelle målgrupper for opplæring i informasjonssikkerhet og personvern knyttet til medisinsk 
utstyr kan være brukere av MU, servicepersonell og IKT-personell. 

Brukere av medisinsk utstyr vil trenge opplæring i rutiner for bruk av utstyret på en måte som 
ivaretar informasjonssikkerheten og personvernet til den registrerte. Dette vil være 
hensiktsmessig å gjennomføre som en integrert del av opplæring i korrekt og sikker bruk av 
utstyret. Virksomheten er pålagt å gjennomføre slik opplæring i henhold til forskrift om 
håndtering av medisinsk utstyr § 8, og skal blant annet gjennomføres ved nyanskaffelse, 
nyansettelse, bruk av vikar og vedlikeholdsopplæring.  

Servicepersonell og personell som forvalter medisinsk utstyr vil trenge opplæring i 
informasjonssikkerhet og personvern på samme nivå som IKT-personell. Det bør være et 
mål at slike ansatte får god kjennskap til både sikkerhetskrav for spesifikt utstyr, generelle 
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sikkerhetskrav, samt virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet. Slik kan de 
fagmiljøene som forvalter MU i det daglige, også ta ansvar for informasjonssikkerheten rundt 
utstyret. Hvis det er utpekt funksjoner med særlig ansvar for IKT og informasjonssikkerhet 
innen avdelingene med ansvar for forvaltning av MU, vil disse rollene kreve tyngre 
kompetanse innen informasjonssikkerhet, f.eks. innen gjennomføring av risikovurderinger. 

IKT-personell og personell innen informasjonssikkerhet vil ofte samarbeide med ansvarlige 
for forvaltning av MU. I konkrete prosjekter krever dette forståelse for funksjonen til det 
medisinske utstyret som inngår. Endringer som påvirker MU og tilhørende systemløsninger 
kan medføre feil som påvirker utstyret/løsningens tiltenkte anvendelse og funksjonalitet. Det 
er derfor viktig at IKT-personell og sikkerhetspersonell har forståelse for særkravene i 
forskrifter til personell som skal reparere og vedlikeholde medisinsk utstyr.   

 

4.3 Sikkerhetstiltak ved datalagring 
Et sikkerhetstiltak som bør vurderes er om pseudonymiserte data kan benyttes i løsningen, 
f.eks. at data knyttes til stuenummer og tid, fremfor pasientidentifikasjon. Her må imidlertid 
behovet for sikker identifisering av pasienten vurderes og veie tungt. Hvis det er forsvarlig og 
praktisk mulig å ikke identifisere pasienten direkte i registreringen av kliniske data, vil dette 
spille inn i risikovurderingen av informasjonsbehandlingen (selv om også pseudonymiserte 
personopplysninger er personopplysninger). 

Lagring av opplysninger som ikke lenger er nødvendige og relevante i MU vil være 
overskuddsinformasjon. Dette bør være et område som vurderes, og der det ved behov 
treffes tiltak. Jevnlig manuell sletting er eksempel på tiltak. 

Behovet for sikkerhetskopiering av data som lagres på MU og tilhørende systemer må 
klarlegges gjennom risikovurderingen. Her er konfigurasjonsstyring av stor betydning, så 
endring av servernavn osv. ikke medfører at sikkerhetskopieringen utilsiktet faller ut. 
Tilbakelegging av data (restore) må testes jevnlig. Se Faktaark 21 - Sikkerhetskopi (backup) 
for flere detaljer. 

Et annet risikomoment er at helse- og personopplysninger kommer på avveie gjennom 
avhending eller utfasing av utstyr. Virksomheten må ha rutiner for sikker sletting. Se Faktaark 
34 - Håndtering av lagringsmedia. 

 

4.4 Tilgangsstyring 
Formålet med tilgangsstyring er å sikre at helse- og personopplysninger kun er tilgjengelig 
etter tjenstlig behov. Dette innebærer at brukere autentiseres på en betryggende måte, og at 
tilganger tildeles, administreres, kontrolleres og fjernes. 

For utfyllende informasjon om tilgangsstyring vises det til Normen kapittel 5.2 og Faktaark 14 
- Tilgangsstyring. 

Det må vurderes i hvilket omfang tilgangsstyring skal tas i bruk for MU for å sikre at kun 
personell med tjenstlig behov får tilgang til helse- og personopplysninger. Bruksscenariene i 
kapittel 5 er et utgangspunkt for vurdering av behovet for tilgang og forholdsmessig 
sikkerhet. I mange tilfeller vil fysisk sikring av utstyret innebære tilstrekkelig sikring, mens 
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komplekse fagsystemer med store datamengder vil kreve tilgangsstyring på samme nivå 
som virksomhetens elektroniske pasientjournalsystem. For en del typer MU vil også rask 
tilgang til utstyret være avgjørende, slik at krav til innlogging ikke lar seg gjennomføre.  

Tilgangsstyring avhenger av autentisering og autorisering. Autentiseringen innebærer at 
brukeren må identifisere seg overfor IKT-løsningen via en autentiseringsmekanisme som 
brukernavn/passord, smartkort o.l. Autentiseringen skal sikre at rett person autoriseres og får 
tilgang til helse- og personopplysninger, og at hendelsesregistreringen viser hvem som 
faktisk har hatt tilgang. Autentiseringsmekanismen må være av tilstrekkelig kvalitet og styrke 
– og tildeling må skje på en betryggende måte. Sterke passord bør benyttes. 

Ulike anvendelser vil stille ulike krav til styrken på autentiseringen. Intern pålogging til et 
fagsystem knyttet til MU vil kreve individuelle brukernavn og passord, mens ekstern 
pålogging vil kreve sterkere autentisering i tråd med Normens kapittel 5.2.1. For frittstående 
MU er det ofte ikke hensiktsmessig å benytte pålogging, men heller sikre informasjonen 
gjennom fysisk sikring. Som et minimum bør likevel bruk av hardkodede passord unngås.  

Autorisering innebærer tildeling, administrering og kontroll av tilgang til informasjon i IKT-
systemet. Ulike tilgangsnivåer basert på rollestyring (f.eks. «lege» og «administrator») er en 
vanlig mekanisme for tilgangsstyring. Tildeling av ulike roller til individuelle brukere er som 
regel aktuelt i større fagsystemer tilknyttet MU. For alle typer MU bør tilgang til 
administratorrettigheter begrenses. 

Konsolidering av systemer tilknyttet MU, f.eks. sammenslåing av avdelingsvise databaser til 
et felles system for hele sykehuset, vil ofte medføre behov for mer fingranulert tilgangsstyring 
for å sikre at tilgang til helse- og personopplysninger skjer etter tjenstlig behov.  

Krav til tilgangsstyring for MU er ikke et «særnorsk» krav. I sin «Content of Premarket 
Submissions for Management of Cybersecurity in Medical Devices» fra FDA (oktober 2014) 
anbefales følgende sikkerhetstiltak for å begrense tilgang kun til autoriserte brukere: 

• Begrens tilgang til utstyr gjennom autentisering av brukere (f.eks. brukernavn og 
passord, smartkort og biometri). 

• Bruk automatisk avslutning av inaktive sesjoner etter en viss tid. 
• I tilfeller der det er hensiktsmessig, bruk rollebasert tilgangsstyring (f.eks. 

«helsepersonell» og «administrator»). 
• Krav om sterkere autentisering for privilegert tilgangsnivå (administratorer og 

servicepersonell). 
• Unngå hardkodede passord og beskytt tilgang til passord for privilegert tilgangsnivå. 
• I tilfeller der det er hensiktsmessig, bruk fysisk sikring på utstyr og 

kommunikasjonsporter for å hindre at utstyret tukles med. 
• Krev autentisering eller andre sikkerhetstiltak for å sikre at programvareoppdateringer 

på utstyret er autorisert. 
 

Dette kan være krav som kan tas inn i kravspesifikasjoner ved anskaffelser av MU. 
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4.5 Hendelsesregistrering 
Pasient/bruker har rett til å få innsyn i hvem som har hatt tilgang til helse- og 
personopplysninger som er knyttet til pasientens eller brukerens navn eller fødselsnummer. 
Dette vil fremgå av hendelsesregisteret. I tillegg skal virksomheten selv aktivt bruke 
hendelsesregisteret for å avdekke uautorisert tilgang (snoking). Hendelsesregistrering og 
oppfølging er nærmere omtalt i Faktaark 15. Innsyn i hendelsesregistre er omtalt i Faktaark 
50 - Innsyn i hendelsesregistre.  

Hendelsesregistrering er aktuelt der det samtidig benyttes tilgangsstyring. Uten individuell 
pålogging med unik identifikasjon av brukere er det ikke mulig si noe sikkert om hvem som 
har hatt tilgang til pasientens helseopplysninger.  

 

4.6 Nettverkssikkerhet og tiltak mot skadelig kode 
Når digitale angrep mot MU er et mulig trusselscenario må det gjennomføres tiltak som sikrer 
utstyret mot ondsinnet programvare. Dette kan skje på ulike måter, bl.a.: 

• Anti-virus programvare. 
• Holde utstyret jevnlig oppdatert med programvareoppdateringer. 
• Bruk kun ekte programvare (fra sikre kilder). 
• Ikke tildel sluttbrukere administrator-rettigheter. 
• Blokker kjøring av ikke-autoriserte programmer («hvitelisting»).14 
• Segmentere MU på dedikerte nettverk. Kommunikasjon inn og ut av dette nettverket 

begrenses og kontrolleres. 
•  Trafikkfiltrering. 

 
Selv om MU som er sårbart for ondsinnet programvare er plassert på lukkede nett, kan 
skadelig kode spre seg via f.eks. minnepinner som blir brukt til å patche/oppdatere systemer. 
Antivirus-programvare og jevnlig programvareoppdatering kan derfor være et aktuelt tiltak 
også for utstyr som er adskilt fra øvrige nettverk. Kun programmer som er nødvendige for 
tiltenkt bruk bør installeres i driftsmiljøet. Virksomheten må ha rutiner for å sikre at 
sikkerhetsoppdateringer for driftsmiljøet (operativsystemer, applikasjoner, firmware mv.) og 
for medisinsk utstyr gjennomføres jevnlig og i tide. 

For å planlegge og opprettholde sikkerhetstiltak mot digitale angrep, er det nødvendig å ha 
oversikt over konfigurasjon og dataflyt. Dette er en forutsetning både for gode nok 
risikovurderinger, og for effektiv konfigurasjonsstyring. 

I tråd med anbefalinger fra FDA bør leverandøren fremlegge dokumentasjon for hvordan 
dette skal ivaretas i hele utstyrets levetid. 15 Dette er særlig aktuelt å stille krav til i forbindelse 
med anskaffelser. Anbefalingene inneholder også noen momenter som er relevante for 
programvareoppdateringer: 

 
14 Se f.eks. https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-
01-fire-effektive-tiltak-mot-dataangrep.pdf  
15 Content of  Premarket Submissions for Management of Cybersecurity in Medical Devices, 
FDA, oktober 2014 

https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-01-fire-effektive-tiltak-mot-dataangrep.pdf
https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-01-fire-effektive-tiltak-mot-dataangrep.pdf
http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM356190.pdf
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• Krav til kodesignatur for programvareoppdateringer. 
• Systematiske rutiner for hvordan oppdateringer skal skje. 
• Mulighet for sikkerhetsmonitorering av MU. 
• Informasjon til sluttbruker om hva vedkommende skal gjøre ved mistanke om 

sikkerhetsbrudd knyttet til utstyret. 
• «Fail-safe» modus for utstyret, slik at kritisk funksjonalitet opprettholdes selv ved et 

digitalt angrep. 
• Mulighet for at en autorisert bruker kan rulle tilbake opprinnelig konfigurasjon ved 

behov. 
 
I tilfeller hvor MU kommuniserer over eksterne nettverk virksomheten ikke har kontroll med 
selv, skal kommunikasjonen krypteres. Det vises til Faktaark 24 – Kommunikasjon over åpne 
nett. Et eksempel på dette kan være streaming av lyd og bilde fra operasjonsstue til annen 
lege utenfor helseforetaket eller i et annet land for second opinion eller veiledning. 

4.7 Fjernsupport 
Følgende krav bør legges til grunn: 

• Etablering av løsning for fjernsupport og løsningsvalg skal være forankret i 
virksomhetens styringssystem, behov, og risikovurdering. 

• Det skal foreligge skriftlig avtale med leverandør. 
• Følgende dokumentasjon skal foreligge: 

o Signert taushetserklæring med henblikk på tilgang til helse- og 
personopplysninger. Leverandøren oppbevarer disse for eget personell. 

o Lest og akseptert sikkerhetsinstruks. 
o Nødvendige rutiner (f.eks. opplæring, autentisering, autorisasjon, 

avviksbehandling, hendelsesregistrering, sletting, oppgaver ved oppkobling og 
kontroll). 

• Valg og etablering av teknisk løsning 
o Den ytre termineringen bør skje gjennom en brannmur og i en egen DMZ-

sone for fjernaksess. 
o Kun forhåndsgodkjent og eksplisitt definert trafikk tillates. 
o Det anbefales autentisering med høyt sikkerhetsnivå. Risikovurderingen skal 

vise at valgt autentiseringsløsning er sikker. 
o Om det foreligger et faglig behov for at leverandøren flytter helse- og 

personopplysninger til leverandørens sikre nettverksområder skal det utføres i 
henhold til en databehandleravtale. 

o All kommunikasjon, enten dette skjer ved hjelp av trådløst samband eller ved 
hjelp av linjer, skal sikres ved kryptering.16 

o Det skal være løsninger for å hindre ondsinnet programvare hos leverandøren 
og virksomheten. 

 
16 NSM Cryptographic recommendations https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/nsm-
cryptographic-recommendations/  

https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/nsm-cryptographic-recommendations/
https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/nsm-cryptographic-recommendations/
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o Det skal sikres med tekniske tiltak at leverandørens arbeidsstasjon ikke er 
tilkoblet andre nettverk når det gjennomføres tilkobling til virksomhetens 
nettverk. 

• Det skal etableres hendelsesregistrering. 
 
For utdypende informasjon om fjernsupport vises det til Normens Veileder for fjernaksess om 
temaet, samt Faktaark 36 - Fjernaksess for vedlikehold og oppdateringer. 
 

4.8 Skytjenester 
I de tilfellene det lagres helse- og personopplysninger i skyen (eksterne serverparker som 
ofte er tilknyttet internett, se f.eks. bruksscenario 14), innebærer dette at leverandøren av 
skytjenesten har rollen som databehandler overfor dataansvarlig, og det kreves en 
databehandleravtale. For mer informasjon vises det til Normens veileder om skytjenester. 

 

4.9 Tilgang til helseopplysninger utover 
virksomhetsgrenser 

I henhold til pasientjournalloven kan det gis tilgang til helseopplysninger utover 
virksomhetsgrenser på to måter: 

• To eller flere virksomheter kan samarbeide om felles journal som skal erstatte 
virksomhetenes interne journal. Dette vil være aktuelt hvis to eller flere virksomheter 
samarbeider om et felles fagsystem som benyttes i tilknytning til MU. Det vises til 
Normens kapittel 5.8.5 og Veileder med avtaleeksempler ved samarbeid om felles 
journal.  

• Det kan etableres tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. Med tilgang 
menes at helsepersonell i en virksomhet gis adgang til direkte elektronisk å hente 
frem helseopplysninger om pasienter/brukere registrert ved en annen virksomhet. 
Dette er aktuelt hvis en bruker fra virksomhet A skal gis tilgang til å logge seg inn i 
fagsystem i virksomhet B – f.eks. for å bistå i tolkning av resultater. Det vises til 
Normens kapittel 5.2.1.2, og veilederen om tilgang til helseopplysninger mellom 
virksomheter.  

I tillegg kan helseopplysninger utleveres fra en virksomhet til en annen, f.eks. gjennom 
meldingsutveksling. 

 

4.9.1 Utlevering av helseopplysninger til utlandet 
Helse- og personopplysninger kan overføres til land innen EU/EØS-området. 

Dersom det skal benyttes leverandører eller tjenester etablert utenfor EU/EØS, kan det 
gjelde spesielle krav. Disse kravene skal sikre at opplysningene er underlagt samme 
beskyttelsesnivå som i EU/EØS-området. Når virksomheten overfører personopplysninger til 
stater utenfor EU/EØS-området, såkalte «tredjeland», skal den bruke et av 
overføringsgrunnlagene i personvernforordningen artikkel 46. Se Datatilsynets veiledning. 
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5 Risikobilde ved behandling av 
personopplysninger i medisinsk 
utstyr 

5.1 Bruksscenarioer og egenskaper av 
sikkerhetsmessig betydning 

For å kunne beskrive trusler og aktuelle sikkerhetstiltak er det hensiktsmessig å skille mellom 
ulike bruksscenarioer for medisinsk utstyr. I tillegg er det identifisert en del egenskaper av 
sikkerhetsmessig betydning for medisinsk utstyr. 

Når trusler og tiltak skal vurderes for å sikre medisinsk utstyr, må en finne fram til hvilke 
bruksscenario og hvilke egenskaper som best beskriver løsningen. Ut fra bruk dette vil de 
generiske truslene og tiltakene som er beskrevet være et utgangspunkt for en risikovurdering 
av utstyret. 

 

I kapittel 4 fremgår det hvilke sikkerhetstiltak som er relevante og kan la seg gjennomføre for 
de ulike bruksscenarioene og egenskapene.  

Under er det beskrevet fem bruksscenarier, og deretter en nærmere beskrivelse av 
egenskaper av sikkerhetsmessig betydning. 
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5.1.1 Nærmere beskrivelse av bruksscenarier 
 

Bruksscenario 1: Medisinsk utstyr uten behandling av informasjon 
 

 

 

Eksempel:  

• Operasjonsbord 
Parameter «Ja» eller «Kan» indikerer 

sikkerhetsmessig 
betydning 

Helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Visning på display/skjerm Nei 

Utskrift Nei 

Lagring Nei  

Nettverkstilknytning Nei 

Integrasjoner Nei  

Fjernaksess Nei 

Skytjenester Nei  

Konfigurasjonskontroll N/A 

 

Trusselbilde: Ingen trusler innenfor det som omtales i denne veilederen. 

Tiltak: Ingen tiltak innenfor det som omtales i denne veilederen. 
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Bruksscenario 2: Medisinsk utstyr ikke tilknyttet nettverk. 

 

Eksempler: 

• Elektronisk blodtrykksapparat som måler blodtrykket og presenterer kun verdier i et 
display. 

• CTG-apparat som måler hjertefrekvensen til et foster over tid og skriver det ut på 
papir, men data blir ikke lagret elektronisk. 

• EKG-apparat som tolker EKG-data og produserer en rapport som kan skrives ut, og 
lagres elektronisk i et internt arkiv. 

• Pulsmålere  
 

Egenskaper «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig 
betydning 

Helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Visning på display/skjerm Kan 

Utskrift Kan 

Lagring Kan 

Nettverkstilknytning Nei 

Integrasjoner Nei17  

Fjernaksess Nei 

Skytjenester Nei 

Konfigurasjonskontroll Leverandør kan ha fysisk 
tilgang og gjennom dette 
ha konfigurasjonskontroll 

 

 
17 Ikke via nett, men enkelte typer utstyr kan ha integrasjoner med f.eks EPJ via seriellport 
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Trusselbilde og tiltak: Er knyttet til aktuelle egenskaper (tabellen over) for bruksscenarioet. 
Se kapittel 5.1.2. 

 

Bruksscenario 3: Medisinsk utstyr tilknyttet nettverk. 

 

Nettverk

Worklist / data

 
Dette omfatter: 

• Overføring av data i lokale nettverk.  
MU overfører data i virksomhetens interne nettverk. Dette kan være et dedikert 
nettverk for MU, eller generelt IKT-nettverk. 

• Overføring av data i eksterne nettverk.  
Det overføres data i nettverk som er utenfor virksomhetens kontroll, f.eks. internett 
eller helsenett. 

• Teknisk overvåkning. 
Driftsstatus og andre tekniske parametere overføres fra utstyret i forbindelse med 
teknisk administrasjon og drift av utstyret. Dette kan omfatte f.eks. feilmeldinger, 
batteristatus og serviceintervaller opp mot faktisk bruk. 

• Trådløs kommunikasjon. 
• Dataoverføring internt eller eksternt skjer trådløst, f.eks. over mobile nett eller WLAN. 

 
Eksempler: 

• Overvåkingssentralskop som viser pasientnavn og data på en eller flere skjermer. 
• EKG-apparat som tolker EKG-data og produserer rapport som kan skrives ut. Den blir 

temporært lagret elektronisk i det interne arkivet fram til rapporten er lagret i det 
eksterne arkivet. Da blir alt slettet i det interne arkivet. 

• CT som lagrer data som det blir generert bilder av. Data og bilder blir permanent 
lagret lokalt, mens bilder også blir lagret eksternt. (Årsaken til at data blir lagret internt 
er at det er kanskje bare det lokale utstyret som kan generere nye bilder fra 
eksisterende lokale data). 

• MU som er plassert i ambulanser og sender data over mobilnettet til en server. 
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Egenskaper «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig 
betydning 

Helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Visning på display/skjerm Kan 

Utskrift Kan 

Lagring Kan 

Nettverkstilknytning Ja 

Integrasjoner Kan 

Fjernaksess Kan 

Skytjenester Kan 

Konfigurasjonskontroll Kan være leverandør 

 

Trusselbilde og tiltak: Er knyttet til aktuelle egenskaper (tabellen over) for bruksscenarioet. 
Se kapittel 5.1.2. 

 
Bruksscenario 4: Behandlingshjelpemidler. 

Nettverk

Lagring

Virksomhet (f.eks. helseforetak)

Granskning
JE468A

Internett/
helsenett

Hjemme hos pasient

 

Eksempler: 

• 24-timers blodtrykksapparat der det er en løs, standard minnebrikke som lagrer data. Når 
pasienten kommer inn på sykehuset igjen blir minnebrikken avlest. Alternativt 24-
timers EKG der data lagres internt, og der avlesning skjer ved at det bærbare EKG-
apparatet kobles til avlesningsstasjon. Data blir lagret internt i avlesningsstasjonen, 
og rapport kan lagres eksternt. 

• MU som blir plassert hjemme hos pasient, og som sender data trådløst til et aksesspunkt 
i hjemmet. Data sendes videre til virksomheten for lagring/granskning. 

• Alarmeringsteknologi, digitalt tilsynsløsninger som plasseres i pasientens hjem/ på 
pasient og sender data over mobilnettet til responssenterløsninger.  
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• GPS-klokker, apper på mobil/nettbrett og annen sporingsteknologi/ trygghetsteknologi 
som plasseres på pasienten som sender data over mobilnett til 
responssenterløsninger.  

• Insulinpumpe utdelt til pasienten som tar det med seg hjem. Neste gang pasienten er på 
kontroll på sykehuset leser sykehuset ut trenddata av apparatet. Pasienten kan 
sende data fra det medisinske utstyret vedkommende har fått utlevert til fabrikant av 
MU som lagrer data hos seg, eventuelt i en skytjeneste.  

• MU der data lastes opp til skytjeneste fra pasienten, og der tjenesten omfatter 
preprosessering18 før resultatet oversendes virksomheten. 

 

Egenskaper «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig 
betydning 

Helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Visning på display/skjerm Kan 

Utskrift Kan 

Lagring Kan 

Nettverkstilknytning Ja 

Integrasjoner Kan 

Fjernaksess Kan 

Skytjenester Kan 

Konfigurasjonskontroll Kan være leverandør 

 

Trusselbilde: 

• Pasient mister minnekortet/lagringsmedium. 
• Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og/eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 
Tiltak: 

Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10). 

 

 

  

 
18 Omfatter ikke helsefaglige vurderinger som medfører journalføringsplikt 
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Bruksscenario 5: Pasienten tar selv i bruk tjenester fra produsenten av utstyret. 

Lagring i pasientvalgt 
skytjeneste

JE468A

Internett

Hjemme hos pasient

 

Eksempler: 

Egenskaper «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig 
betydning 

Helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Visning på display/skjerm Kan 

Utskrift Kan 

Lagring Kan 

Nettverkstilknytning Ja 

Integrasjoner Kan 

Fjernaksess Kan 

Skytjenester Kan 

Konfigurasjonskontroll Kan være leverandør 

Trusselbilde: 

• Utenfor dataansvarliges kontroll. Leverandør av utstyr som tilbyr tilleggsfunksjonalitet 
er dataansvarlig og skal baseres på samtykke fra pasient.  

Tiltak:  

• Tilstrekkelig dekkende databehandleravtale. 
• Virksomheten som leverer ut teknologien ved ytelse av helse- og omsorgstjenester 

bør gi tilstrekkelig informasjon til pasient/bruker om ansvaret knyttet til ytelsen og 
dataansvaret.  

Tilstrekkelige sletterutiner etter pasient/bruker leverer tilbake medisinske utstyret til 
sykehuset/kommunen. 
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5.1.2 Nærmere beskrivelse av egenskaper av sikkerhetsmessig 
betydning 

1. Visning på skjerm/display 
Helseopplysninger vises på skjerm e.l. lokalt på utstyret 

Trusler: Mulige tiltak: 

• Innsyn fra uvedkommende • Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra 
uvedkommende 

• Fysisk sikring 
 

2. Utskrift 
Utstyret har mulighet for utskrift av helseopplysninger 

Trusler: Mulige tiltak: 

• Innsyn fra uvedkommende 
• Sensitive utskrifter på avveie 

 

• Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra 
uvedkommende 

• Gode makuleringsrutiner 
• Fysisk sikring 

 

3. Lagring 
Lagring av helse- og personopplysninger. Dette kan skje ved: 

• Intern lagring 
Helse- og personopplysninger lagres i utstyret. Lagringsplassen er som regel 
begrenset, slik at lagringen i de fleste tilfeller er temporær.  

• Ekstern lagring 
Helse- og personopplysninger lagres på ekstern lagringsmedium tilknyttet utstyret. 
Dette kan være f.eks. DVD eller en ekstern harddisk. 

• Serverbasert lagring 
Helse- og personopplysninger overføres fra utstyret til en nettverkstilknyttet server. 
Dette kan i enkleste form være lagring på et filområde, eller lagring i databaser 
tilknyttet et fagsystem. 

• Lagring hos databehandler/i skyløsning 
Se nærmere omtale av dette under. 

Trusler: Mulige tiltak: 

• Det bygges opp et behandlingsrettet 
helseregister uten at kravene i 
personopplysningslovverket eller 
helselovgivningens krav til 

• Sikkerhetstiltak ved datalagring. 
• Tiltak som sikrer 

behandlingsgrunnlag. Behandlingen 
er ført i protokoll og at den 
registrertes rettigheter er ivaretatt.  
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behandlingsrettede helseregistre 
følges.  

• Utstyr på avveie kan medføre tilgang 
til helse- og personopplysninger for 
uvedkommende. 

• Manglende tilgjengelighet til 
helseopplysninger ved lokale 
systemfeil. 

• Manglende tilgjengelighet til 
helseopplysninger ved nedetid i 
sentral infrastruktur. 

• Manglende tilgangsstyring. 
• Manglende logging. 
• Manglende backup. 
• Ved sentral datalagring, inkluderes 

ikke denne i backup. 
• Manglende sletting av opplysninger 

som anses som 
"overskuddsinformasjon". 

• Manglende rutiner for sletting når 
formål er oppnådd. 

• Backup. 
• Tilgangsstyring på lokalt utstyr og 

sentrale systemer 
• Logging 

 

 

4. Nettverkstilknytning 

• Overføring av data i lokale nettverk  
MU overfører data i virksomhetens interne nettverk. Dette kan være et dedikert 
nettverk for MU, eller generelt IKT-nettverk. 

• Overføring av data i eksterne nettverk  
Det overføres data i nettverk som er utenfor virksomhetens kontroll, f.eks. internett 
eller helsenett. 

• Teknisk overvåkning  
Driftsstatus og andre tekniske parametere overføres fra utstyret i forbindelse med 
teknisk administrasjon og drift av utstyret. Dette kan omfatte f.eks. feilmeldinger, 
batteristatus og serviceintervaller opp mot faktisk bruk. 

• Trådløs kommunikasjon 
Dataoverføring internt eller eksternt skjer trådløst, f.eks. over mobile nett eller 
WLAN. 

Trusler: Mulige tiltak: 

• Digitale angrep fører til at utstyret 
blir utilgjengelig og/eller tjener som 
brohode for slike angrep videre inn i 
infrastrukturen 

• Nettverkssikkerhet, sørge for 
sikkerhetsoppdateringer, unngå 
unødvendig administratortilgang, 
gjennomføre tiltak mot skadelig 
kode. 

• Endre administratorpassord 
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• Manglende tilgjengelighet ved 
nedetid i nettverk/sentral 
infrastruktur 

• Manglende kryptering/sikring av 
trådløs kommunikasjon kan medføre 
uautorisert tilgang til opplysninger 
eller brudd på integritet 

• Manglende sikkerhetsoppdateringer 
gjør utstyret sårbart for angrep og 
skadelig kode 

• Kryptering av trafikk 
• Sikring av trådløs kommunikasjon 

 

 

5. Integrasjoner 
Medisinsk utstyr er integrert med andre systemer, f.eks. PACS/VNA, kurve eller EPJ. Data 
mottas fra integrerte systemer (f.eks. worklist) og/eller data sendes til integrerte systemer 
(for eksempel bilder, rapporter osv.) 

Trusler: Mulige tiltak: 

Misbruk av integrasjonsgrensesnitt for  

• uautorisert tilgang til helse- og 
personopplysninger 

• uautorisert ending av helse- og 
personopplysninger 

• uautorisert endring av 
styringsparametere på medisinsk 
utstyr 

• gjennom uautorisert tilgang 
forårsake manglende tilgjengelighet 
til medisinsk utstyr? (f.eks. indirekte 
ved av utstyret må tas ut av bruk for 
feilsøking, eller direkte ved at 
utstyret settes ut av funksjon ved 
sabotasje eller utilsiktet) 

• Penetrasjontest av tilgang til 
medisinsk utstyr 

• Herding av integrasjonsgrensesnitt ( 
• Sikring av API? 

 

 

6. Fjerntilgang 
Leverandør/produsent trenger VPN-tilgang til utstyret for å drive driftsovervåking, aktiv 
feilretting eller online brukerstøtte 
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Levrandør-nettverk
Helsenett / 

internettNettverk

Worklist / data

Leverandør-support

Teknisk logg
 

Trusler: Mulige tiltak: 

• Uautorisert eksponering av helse- og 
personopplysninger hos leverandøren 

• Utilsiktet lagring av helse- og 
personopplysninger i tekniske logger 

• Leverandøren utfører operasjoner på 
systemer som medfører ikke- planlagt 
nedetid 

• Kontroll på hvilke data som 
overføres til tekniske logger, sikring 
av logger 

• Sikring av leverandørtilgang (egen 
veileder) og Normens krav 

 

 

7. Skytjenester 
En skytjeneste er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare 
på servere som står i eksterne serverparker, som vanligvis bruker Internett som bærer av 
datatrafikken. Tjenestene i skyen kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering 
ved kapasitetsbehov, og ved at det som regel betales for faktisk bruk. Leverandører tilbyr 
for eksempel serverkapasitet i skyen på timebasis. 

Trusler: Mulige tiltak: 

• Uautorisert tilgang til helse- og 
personopplysninger fra 
leverandøren 

• Utlevering av personopplysninger 
utenfor EU/EØS-området 

• Manglende databehandleravtale 
• Data slettes ikke ved opphør av 

avtale 
• "Sammenblanding" av ulike kunders 

data 
• Manglende tilgjengelighet ved feil 
• Manglende databehandleravtale 
• Leverandør benytter data til andre 

formål enn avtalt  
• Manglende sletting av 

overskuddsinformasjon  

• Kryptering av data 
• Kontroll på hvilke data som 

overføres til tekniske logger, sikring 
av logger 

• Avtaler og sikkerhetstiltak ved bruk 
av databehandler (referanse) 

• Sikring av skytjenester (referanse) 
og egen veileder 
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8. Konfigurasjonskontroll 
Beskriver hvor ansvaret for konfigurasjonskontroll er plassert – hos virksomheten, hos en 
eller flere leverandører, eller en kombinasjon. Konfigurasjonen skal sikre at utstyret og 
programvaren kun utfører de funksjoner som er formålsbestemt. Leverandøren kan ha 
tilgang til utstyr og systemer fysisk og/eller via fjernaksess. 

Trusler: Mulige tiltak: 

• Utstyret og programvaren utfører 
ikke kun de funksjoner som er 
formålsbestemt 

• Regulere konfigurasjonskontroll 
gjennom avtale 

• Normens krav til 
konfigurasjonskontroll (kap. 5.4.1) 

 

5.2  Risikobasert tilnærming 

5.2.1 Risikostyring 
Kravet i lovverket til informasjonssikkerhet er forholdsmessig sikring. Dette innebærer at 
sikkerhetstiltakene skal være tilpasset det fastsatte nivået for akseptabel risiko i 
virksomheten. Det første steget en virksomhet må ta for å kunne håndtere risiko på en 
systematisk og planlagt måte er å ha oversikt over hvilke informasjonsverdier eller 
informasjonsbehandlinger som skal sikres. 

Alle virksomheter som forvalter medisinsk utstyr er pliktig til å ha oversikt over utstyret som 
virksomheten har ansvaret for. Denne oversikten er et godt utgangspunkt for en overordnet 
risikovurdering av informasjonssikkerhet i tilknytning til utstyret. Ved å ta utgangspunkt i 
brukstilfellene ovenfor, og sammenligne eget utstyr med disse, kan virksomheten gjøre en 
grovsortering av hvilke deler av den medisinske utstyrsparken som er mest utsatt for risiko, 
og der sikkerhetstiltak må vurderes først. I henhold til Normens kapittel 4.6 kan det i en 
overgangsperiode benyttes administrative tiltak, f.eks. i form av rutiner dersom tekniske tiltak 
for å oppnå akseptabel risiko ikke innføres umiddelbart.  
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En overordnet risikovurdering av utstyrs- og systemparken knyttet til medisinsk utstyr er et 
godt utgangspunkt for å prioritere videre risikovurdering og oppfølging. 

En kan f.eks. si at utstyr som behandler pasientidentifiserbare data, og som er 
nettverkstilknyttet, og der leverandør har tilgang via VPN er mest eksponert for risiko, mens 
utstyr som ikke er nettverkstilknyttet er minst eksponert for risiko. Neste steg blir da å 
gjennomføre mer dyptgående risikovurderinger for det medisinske utstyret som er mest 
utsatt. I forbindelse med slike vurderinger kan metodikk fra standarder som IEC 80001 være 
til nytte. 

Det er vesentlig å involvere klinisk ansvarlige i risikovurderingene, slik at man har oversikt 
over hva som er tiltenkt bruk av utstyret. 

5.2.2 Kort om IEC 80001 Application of risk management for IT-
networks incorporating medical devices 

Denne standarden beskriver roller, ansvar og aktiviteter ved risikostyring når medisinsk utstyr 
tilknyttes virksomhetens IT-nettverk.19 IT-nettverk defineres som et system eller systemer 
som består av kommunikasjonsnoder og transmisjonsforbindelser som gir fysisk tilkoblet 
eller trådløs kommunikasjon mellom to eller flere spesifiserte kommunikasjonsnoder. Et 
medisinsk IT-nettverk er et IT-nettverk som består av minst ett medisinsk utstyr.  

 
19 Hvis det leveres egne sertifiserte MU nettverksløsninger som en del av utstyret som benyttes (for 
eksempel hjerteovervåkingsnettverk) gjelder ikke standarden for disse. Her vil produsenten ha ansvar 
for risikovurdering. På dette området er standarder som ISO14971 aktuelle. 
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Standarden beskriver at «safety», «effectiveness» og «data and system security» skal 
adresseres i risikostyringen.20 Disse tre begrepene er kalt «key properties» i standardene, og 
er i vår oversettelse definert på følgende måter: 21 

• «Safety», tilsvarende «trygghet», eller «sikkerhet» som det benyttes i konteksten 
HMS, eller pasientsikkerhet; Frihet fra uakseptabel risiko for tap av liv og helse, eller 
skade på eiendom eller miljø. 

• «Effectiveness», evne til å skape ønsket resultat for pasient og virksomheten. 
• «Data and system security», tilsvarende informasjonssikkerhet, informasjonsverdier 

er tilstrekkelig beskyttet mot tap av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 
Standarden beskriver ansvar for virksomheten og virksomhetens ledelse. Videre vektlegges 
rollen «medical it-network risk manager». Denne rollen skal bl.a. kommunisere med alle 
interessenter i risikostyringsarbeidet. Dette inkluderer produsenter av medisinsk utstyr, IT- 
leverandører, medisinsk-teknologisk avdeling, interne tjenesteytere innen IKT og teknisk drift 
og kliniske brukere. Ansvar og oppgaver for produsenter av medisinsk utstyr og IT- 
leverandører er spesielt omtalt.  

IEC 80001 tar videre for seg risikostyring i et livsløpsperspektiv for medisinske IT-nettverk. 

Dette er knyttet opp mot endringsstyring slik det et beskrevet i andre standarder eller i ITIL.22 
Ved hver forespørsel om endring (f.eks. tilkobling av nytt medisinsk utstyr i IT-nettverket) skal 
det foreligge en endringsforespørsel. Et prosjekt risikovurderer endringen og oppdaterer 
risikodokumentasjonen («Risk management file»). Når restrisikoen er akseptabel kan 
endringen implementeres i tråd med rutinen for konfigurasjonsstyring. Etter at endringen er 
utført sikres akseptabel risiko gjennom monitorering og hendelsesstyring.  

Dokumentasjon av ansvar for utførelse av oppgaver i hele prosessen vektlegges gjennom 
inngåelse av «responsibility agreements». 

 

 

  

 
20 For å risikovurdere informasjonssikkerhet og personvern ved medisinsk utstyr på en måte der det 
også tas hensyn til bl.a. pasientsikkerhet, kan en tenke seg at «safety» og «effectiveness» bringes inn 
som tilleggs- dimensjoner i risikovurderingen.  
21 Det foreligger ingen offisiell norsk oversettelse av standarden 
22 https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil 
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6 Vedlegg 

6.1  Grunnleggende prinsipper 
Medical Device Coordination Group (MDCG) har i desember 2019 utgitt veilederen "MDCG 
2019-16 Guidance on Cybersecurity for medical devices" som bl.a. beskriver grunnleggende 
prinsipper for digital sikkerhet for medisinsk utstyr. Nedenfor følger et utdrag av momenter 
som bør inngå i virksomhetenes arbeid for å oppnå godt sikkerhetsarbeid på dette området. 

Medisinsk utstyr bør brukes slik som produsenten har tiltenkt, i henhold til bruksanvisningen 
som følger med enhetene. Virksomheten bør følge produsentens publiserte krav og 
retningslinjer angående sikkerhet for igangkjøring, drift og demontering av medisinsk utstyr, 
f.eks. isolere et medisinsk utstyr fra internett hvis det ikke er nødvendig for dets drift; bruke 
programvareoppdateringer i henhold til produsentens instruksjoner (når dette er 
virksomhetens ansvar), eller sørge for at programvare til beskyttelse mot skadelig kode er 
oppdatert, hvis det er aktuelt for utstyret. 

Driftsmiljøet for medisinsk utstyr er definert som ethvert IT/nettverksmiddel som samhandler 
med det medisinske utstyret som ikke leveres av produsenten av medisinsk utstyr. 

Eventuelle minimumskrav til maskinvare, IT-nettverksegenskaper og IT-sikkerhetstiltak for 
driftsmiljøet bør defineres på grunnlag av følgende prinsipper: 

• Ethvert foreslått IT-sikkerhetskrav for driftsmiljøet bør være basert på 
risikovurderingen for det medisinske utstyret. 

• Det medisinske utstyret skal være så autonomt som mulig når det gjelder IT-
sikkerhet, og den eneste avhengigheten av at det eksisterer IT-sikkerhetskrav til 
driftsmiljøet, bør holdes på et minimum og gjenspeile produsentens antagelser om 
grunnleggende miljøsikkerhet for sikker drift av det medisinske utstyret. 

• Produsentens forutsetninger om IT-sikkerheten i driftsmiljøet skal være tydelig 
dokumentert i bruksanvisningen og kan referere til sikkerhetsstandarder for beste 
praksis. 

• I samsvar med prinsippet om lagdelt sikkerhet, bør IT-sikkerhetstiltak for driftsmiljøet 
generelt ikke tjene formålet med å kompensere sikkerhetskontroll for sårbarheter i 
medisinsk utstyr, med mindre det er tilstrekkelig begrunnelse. I tilfeller der medisinsk 
utstyr er avhengig av driftsmiljøet for å gi viktige IT-sikkerhetskontroller, bør dette 
fremgå av den medfølgende tekniske dokumentasjonen. 

 

Produsenten av medisinsk utstyr bør bestemme IT-sikkerhetskravene for driftsmiljøet på 
grunnlag av de ovennevnte prinsippene. De relevante sikkerhetskravene kan inkludere 
enhver kombinasjon av tekniske og organisatoriske tiltak som påvirker IT-sikkerheten til 
driftsmiljøet til det medisinske utstyret.  
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6.2  Eksempler på uønskede hendelser av betydning 
for informasjonssikkerhet knyttet til medisinsk 
utstyr 

Disse eksemplene kan brukes som utgangspunkt for risikovurdering. Listen over uønskede 
hendelser må tilpasses virksomheten. 

1. Ansatte har ikke fått opplæring i hvordan bruk av MU skal skje i henhold til rutiner i 
virksomheten. 

2. Pasient ser opplysninger om en annen pasient på PC/visningsutstyr (som er plassert slik 
at innsyn er mulig). 

3. Manglende passord/felles passord på utstyret. 
4. MU/Server med helse- og personopplysninger fra MU er stjålet (inklusive sikkerhetskopi 

som satt i maskinen). 
5. Identifiserbare helse- og personopplysninger på MU som ikke lenger er nødvendige og 

relevante blir ikke slettet. 
6. Manglende tilgangskontroll til utstyr, system eller lagringsområde med helse- og 

personopplysninger (personell uten tjenstlig behov har tilgang). 
7. Manglende hendelsesregistrering hos utstyr, system eller lagringsområde med helse- og 

personopplysninger. 
8. Ansatt som slutter blir ikke fjernet som bruker i system med tilgang til helse- og 

personopplysninger fra MU. 
9. Helse- og personopplysninger fra MU inkluderes ikke i backup. 
10. Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil. 
11. Manglende tilgjengelighet ved nedetid på sentral infrastruktur. 
12. Sikkerhetskopi oppbevares ikke avlåst, brannsikkert og adskilt fra driftsutstyret. 
13. Digitale angrep (datavirus eller ondsinnet kode via f.eks. minnepinne eller nettverk) fører 

til at utstyret blir utilgjengelig. 
14. Digitale angrep mot MU, slik at utstyret blir brohode for slike angrep videre inn i 

infrastrukturen. 
15. Manglende kryptering/sikring av trådløs kommunikasjon kan medføre uautorisert tilgang 

til opplysninger. 
16. Utilsiktet lagring av helse- og personopplysninger hos leverandør (ved fjernaksess for 

support). 
17. Utilsiktet lagring av helse- og personopplysninger i tekniske logger. 
18. Manglende databehandleravtale der det er krav til dette. 
19. Data slettes ikke hos databehandler ved opphør av avtale. 
20. Manglende avtaler for tjenestenivå, f.eks. oppetid og support. 
21. Utlevering av personopplysninger utenfor EU/EØS-området. 
22. Det lagres helse- og personopplysninger som ikke er lenger er nødvendig og relevante 

på utstyr/system. 
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Tema for faktaarket Faktaark 29 om hjemmekontor omhandler hvordan virksomheten skal 
og bør implementere sikkerhetstiltak ved etablering og avvikling av 
hjemmekontor. I tillegg gis det anbefalinger til krav og vilkår som 
virksomheten bør stille til brukerne av hjemmekontor. 

Målgruppe  Målgruppen for dette faktaarket er IKT-ansvarlige, sikkerhetsleder og IT-
driftspersonell i virksomheten som er ansvarlig for å tilrettelegge for 
sikkerhet på hjemmekontor eller utarbeide administrative prosedyrer for 
brukerne av hjemmekontor.  

Krav i Normen 6.0 Kapittel 3.4 Risikovurdering og risikohåndtering  
Kapittel 5.1.1 Vilkår og betingelser 
Kapittel 5.1.3 Opphør av arbeidsforhold 
Kapittel 5.2.2 Autentisering  
Kapittel 5.3.4 Mobilt utstyr og hjemmekontor  
Kapittel 5.3.5 Kryptering 
Kapittel 5.4.1 Konfigurasjonskontroll  
Kapittel 5.7.8 Overføring av opplysninger til utlandet 
Kapittel 6.1 Definisjoner 

Relevante lov- og 
forskriftsbestemmelser, 
standarder og andre 
rammeverk 

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Plikt til forsvarlighet   
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6 – 9, jf. § 5 
NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0    

 

Om faktaarket  

Det skal iht. Normen etableres administrative rutiner for bruk av mobilt utstyr og 
hjemmekontor i virksomheten1. I tillegg vil det alminnelige kravet2 i Normen om 
sikkerhetstiltak også gjelde tekniske tiltak relevante for hjemmekontor. Virksomhetens 
ansvar for informasjonssikkerheten gjelder også for sikkerheten på hjemmekontor. I 
dette faktaarket gis det anbefalinger om hvilke tiltak som bør etableres og hvilke forhold 
som bør beskrives i styringssystemet til virksomheten ved etablering av og arbeid på 
hjemmekontor.  

Med «hjemmekontor» menes i Normen behandling av helse- og personopplysninger på 
PC som virksomheten har stilt til disposisjon, fra f.eks. hjem, hytte, hotellrom eller 
lignende. Bruk av PC som virksomheten ikke har stilt til disposisjon (for eksempel PC 

 

1 Normen 6.0 Kapittel 5.3.4 Mobilt utstyr og hjemmekontor 
2 Normen 6.0 Kapittel 3 andre avsnitt  & Kapittel 5 først avsnitt 

https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#3.4%20Risikovurdering%20og%20risikoh%C3%A5ndtering%26nbsp%3B
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.1.1%20Vilk%C3%A5r%20og%20betingelser
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.1.3%20Opph%C3%B8r%20av%20arbeidsforhold
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.2.2%20Autentisering
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.3.4%20Mobilt%20utstyr%20og%20hjemmekontor
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.3.5%20Kryptering
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.4.1%20Konfigurasjonskontroll
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.7.8%20Overf%C3%B8ring%20av%20opplysninger%20til%20utlandet
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#6.1%20Definisjoner
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/%C2%A72-2
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet-2-0/beskytte-og-opprettholde/beskytt-virksomhetens-nettverk
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.3.4%20Mobilt%20utstyr%20og%20hjemmekontor
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#3.1%20Forholdsmessighet%20ved%20valg%20av%20tiltak
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.%20Informasjonssikkerhet
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på internettkafé, hotell-PC, flyplass-PC), er ikke definert som hjemmekontor3. 
Anbefalingene i dette faktaarket vil i tillegg gjelde ved bruk av annet sluttbrukerutstyr 
enn PC som benyttes ifm. hjemmekontor, som f.eks. Mac, Chromebook (heretter kalt 
datamaskiner), eksterne lagringsenheter og printer. Faktaarket adresserer anbefalinger 
til tiltak dersom datamaskin som benyttes på hjemmekontor ikke er stilt til disposisjon 
av virksomheten (for eksempel bruk av private datamaskiner til arbeid på 
hjemmekontor). 

Faktaarket omhandler ikke forhold som er særskilte for mobile enheter som benyttes i 
det daglige arbeidet, som for eksempel mobiltelefon og nettbrett. Denne typen enheter 
brukes ikke bare på hjemmekontor, men i stor grad også av helsepersonell som utfører 
oppgaver for eksempel hjemme hos pasienter eller ambulansetjeneste. Mobile enheter 
er derfor nærmere omtalt i et eget faktaark, se faktaark 30 – Sikring av mobilt utstyr 
utenfor virksomheten.  

Faktaarket tar utgangspunkt i at brukeren skal etablere hjemmekontor innenfor 
EU/EØS-området. Det bør utarbeides en egen reisepolicy i virksomheten for bruk av 
hjemmekontor på reiser og opphold i utlandet, basert på relevante veiledere4. Ved 
behov for å etablere hjemmekontor i land utenfor EU/EØS og dermed aksessering av 
helse- og personopplysninger utenfor EU/EØS, vil det være behov for å gjøre særskilte 
vurderinger omtalt i Normen 6.05.  

Risikovurdering som grunnlag - også for hjemmekontor 

Det er et krav i Normen at virksomheten skal gjennomføre risikovurderinger. Når 
risikovurderingen gjøres bør virksomheten også vurdere behovet for bruk av 
hjemmekontor og sikkerhetsnivået som da skal etableres. Et sentralt forhold 
virksomheten da bør vurdere er i hvilken grad virksomheten skal ha kontroll med 
konfigurasjonen i IKT-utstyret på hjemmekontoret. I noen tilfeller kan det være en 
akseptabel risiko at for eksempel privat utstyr brukes til pålogging til løsninger, dersom 
det er innført tiltak for å hindre lokal lagring, flytting av informasjon og at skadevare gir 
uautoriserte tilgang til informasjonen. Normalt vil imidlertid risikoen være vesentlig 
høyere der virksomheten ikke har kontroll med konfigurasjonen. Dette fordi det kan 
finnes sikkerhetshull i løsninger for fjernaksess, kombinert med at privat IKT-utstyr 
normalt vil ha færre sikkerhetsmekanismer for øvrig (manglende 
sikkerhetsovervåkning, mindre sporbarhet i sikkerhetstilstanden, samt lavere 

 

3 Normen 6.0 Kapittel 6.1 Definisjoner 
4 Nettvett - Sikkerhet på reise i utlandet & Sikker Reise - PST 
5 Normen 6.0 Kapittel 5.7.8 Overføring av opplysninger til utlandet 

https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#6.1%20Definisjoner
https://nettvett.no/sikkerhet-pa-reise-i-utlandet/
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.7.8%20Overf%C3%B8ring%20av%20opplysninger%20til%20utlandet
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kompetanse og bevissthet om sikring av IKT-utstyret). Det bør derfor utvises 
varsomhet med å tillate privat IKT-utstyr for tilgang til helse- og personopplysninger. 

Ved valg av egnede tekniske og organisatoriske tiltak skal virksomheten alltid vurdere 
tiltakene opp mot virksomhetens art og omfang for behandling av helse- og 
personopplysninger, pasientsikkerhet, risikobildet mv. Tiltak skal ikke gå utover 
virksomhetens plikt til å levere forsvarlige helsetjenester6.  

Oversikt 

Anbefaleringer om sikkerhetstiltak for hjemmekontor presenteres i tabellen under, 
inndelt i følgende hovedpunkter: 

1. Anbefalinger til tiltak ut ifra om virksomheten har kontroll med konfigurasjonen 
på IKT-utstyret hjemmekontor. 

2. Anbefalinger til forutsetninger for etablering av hjemmekontor. 
3. Anbefalinger til krav og vilkår som virksomheten bør stille til brukerne av 

hjemmekontor. 
4. Anbefalinger til avvikling av hjemmekontor. 

De ulike temaene er markert med overskrifter med understrek. I overskriften og 
underpunktene er ordet «skal» brukt om krav som står i Normen, mens «bør» er brukt 
om tiltak som normalt anbefales. 

  

 

6 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Plikt til forsvarlighet & Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6 – 9, jf. § 5 

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/%C2%A72-2
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
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Nr. Aktivitet/Beskrivelse 
1. Anbefalinger til tiltak ut ifra om virksomheten har kontroll med 

konfigurasjonen på IKT-utstyret hjemmekontor 
Det skal alltid gjennomføres risikovurdering for å avgjøre hvilke administrative 
og tekniske sikkerhetstiltak som skal etableres for å redusere risikoen for at 
eksterne får tilgang til helse- og personopplysninger.7 
 
Virksomheten skal ha kontroll med konfigurasjonen i eget IKT-utstyr og 
programvare som er tildelt for hjemmekontor8 
• Virksomheten er konfigurasjonsansvarlig for datamaskin slik at utstyret 

konfigureres på sikker måte  
• Kun godkjent utstyr og programvare skal benyttes til behandling av helse- 

og personopplysninger, herunder eksterne lagringsmedier. Privat utstyr 
kan godkjennes, men da bør kompenserende tiltak brukes, se neste 
avsnitt.  

• Konfigurasjonen skal sikre at utstyret og programvaren kun utfører de 
funksjoner som er formålsbestemt. 

• IKT-utstyr på hjemmekontor skal ikke ha helse- og personopplysninger 
lagret lokalt, så fremt dette ikke er nødvendig ut fra tjenstlig behov. 
Opplysningene bør kun nåes ved oppkobling til sentralt lagrede data i (i 
virksomheten og/eller hos databehandler).  

• Det skal etableres antivirus- og brannmursikring på datamaskin 
• Sikkerhetsoppdateringer for programvare skal installeres løpende og bør 

automatiseres om mulig. 
• Virksomheten bør aktivere tidsstyring for skjermlåsing av datamaskin 

tilpasset brukerens arbeidsøkt. 
 
Dersom virksomheten har godkjent at annet enn virksomhetens eget IKT-
utstyr brukes (for eksempel privat IKT-utstyr), hvor virksomheten ikke har 
kontroll på konfigurasjonen, bør løsningen hindre lokal lagring av helse- og 
personopplysninger og kompenserende sikkerhetstiltak bør etableres.9 
• Dersom IKT-utstyret som er godkjent brukt på hjemmekontoret ikke er 

tildelt av virksomheten, skal virksomheten etablere programvareløsninger 
som likevel tilrettelegger for sikker og kryptert lagring og behandling av 
tilgang til helse- og personopplysninger. I tillegg bør løsningen hindre at 
helse- og personopplysninger lagres lokalt. Eksempler på slik løsning er 
desktop-virtualisering (VDI) eller Remote Desktop Services (RDS), hvor 

 

7 Normen 6.0 Kapittel 3.4 Risikovurdering og risikohåndtering  
8 Normen 6.0 Kapittel 5.4.1 Konfigurasjonskontroll  
9 En privatperson er et annet rettssubjekt enn virksomheten. Lagring av personopplysninger på privat utstyr vil derfor 
normalt mangle behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven, selv om privatpersonen er ansatt i virksomheten. 

https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#3.4%20Risikovurdering%20og%20risikoh%C3%A5ndtering%26nbsp%3B
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.4.1%20Konfigurasjonskontroll
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bruker kan aksessere en virtuell desktop knyttet til virksomhetens sentrale 
servere. Det er da viktig at løsningen settes opp til å forhindre at data 
hentes ut av virksomhetens nettverk (forhindre kopiering ut fra 
virksomhetens nettverk, utskrift og lokal lagring mm.). 

 
2. Anbefalinger til forutsetninger for etablering av hjemmekontor 

Tilgang fra hjemmekontor skal sikres ved sikker autentiseringsløsning10 
• Tilgang fra hjemmekontor skal sikres ved sikker autentiseringsløsning. 

Dette gjelder også for lokasjoner som kommuniserer ved hjelp av linjer 
virksomheten ikke har fysisk kontroll over. 

• Det skal etableres teknisk løsning hvor brukeren autentiseres med 
sikkerhetsnivå betydelig eller høyt11 dersom det skal behandles helse- og 
personopplysninger. 

• All aksess inn mot virksomhetens infrastruktur og løsninger, inkludert 
skytjenester, bør benytte to-faktor autentisering når det er tilgjengelig. 
 

Virksomheten skal ha kontroll på alt eget utstyr som benyttes i behandlingen 
av helse- og personopplysninger, også på hjemmekontor12 
• Virksomhetens utstyr på hjemmekontor skal ikke brukes til annet enn det 

virksomheten har bestemt. 
• Virksomheten skal ha oversikt over hvilket IKT-utstyr som virksomheten 

har stilt til disposisjon for buk på hjemmekontor for tilgang til helse- og 
personopplysninger13. IKT-utstyr som virksomheten eier bør merkes. 
 

All kommunikasjon av helse- og personopplysninger skal være kryptert14  
• All kommunikasjon, enten dette skjer vha. trådløst nett eller vha. datalinjer, 

skal sikres med kryptering15. 
• For kryptering av kommunikasjon anbefales det at virksomheten har 

konfigurert virtuelt privat nettverk (VPN), RDS eller VDI på alle 
datamaskiner som benyttes for hjemmekontor16. Normalt er VDI og RDS 
sikrere enn VPN, fordi med VPN kan kopiering av data ut fra 
virksomhetens nettverk, utskrift og lokal lagring ikke forhindres. VDI og 
RDS er derfor bedre egnet enn VPN der for eksempel virksomheten ikke 
har kontroll med konfigurasjonen i utstyret for øvrig.  

 

10 Normen 6.0 Kapittel 5.2.2 Autentisering  
11 Ulike sikkerhetsnivå  
12 Normen 6.0 Kapittel 5.4.1 Konfigurasjonskontroll  
13 Normen 6.0 Kapittel 5.4.1 Konfigurasjonskontroll sammenholdt med definisjonen av hjemmekontor i vedlegg til Normen 6.1  
14 Normen 6.0 Kapittel 5.3.5 Kryptering  
15 Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 - beskyttelse av data i ro og data i transitt  
16 Hjemmekontor - hva bør virksomheten tenke på?  

https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.2.2%20Autentisering
http://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-informasjonskapsler/ulike-sikkerhetsniva
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.4.1%20Konfigurasjonskontroll
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.4.1%20Konfigurasjonskontroll
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#6.1%20Definisjoner
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.3.5%20Kryptering
https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet-2-0/beskytte-og-opprettholde/beskytt-data-i-ro-og-i-transitt/
https://nsm.no/aktuelt/hjemmekontor-hva-bor-virksomheten-tenke-pa
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• Dersom VPN benyttes bør brukeren instrueres om å aktivere VPN med en 
gang utstyret tas i bruk eller automatisere påloggingsprosessen når 
brukeren logger seg på datamaskinen.  

• Dersom VPN benyttes bør eget utstyr og kommunikasjonspartens utstyr 
konfigureres slik at det sikres at begge parter er den de gir seg ut for å 
være ved bruk sertifikater på server- og klientsiden. 

 
3. Anbefalinger til krav og vilkår som virksomheten bør stille til brukerne 

av hjemmekontor 

Virksomheten skal etablere interne administrative prosedyrer for brukerne av 
hjemmekontor17 og ha retningslinjer for privat bruk av informasjonssystemer 
og utstyr18. Videre bør virksomhetens prosedyrer for bruk av Internett og e-
post skal følges i forbindelse med hjemmekontor. 

Følgende forhold bør inngå i virksomhetens retningslinjer til brukerne:  

• Ved arbeid med helse- og personopplysninger på hjemmekontor skal det 
iverksettes tiltak for å hindre innsyn fra eksterne (f.eks. familiemedlemmer 
og andre). Det bør vurderes sikring av  

o vinduer og dører (åpning og innsyn)  
o utstyret og hvordan det oppbevares  
o det aktuelle rommet hvor utstyret er plassert.  

• Skjermfilter bør brukes for å hindre innsyn fra uvedkommende. 
• Bruker bør sørge for at andre ikke kan overhøre samtaler i videomøter. For 

opplysninger det er taushetsplikt om er dette et krav. 
• Ingen andre enn den som er autorisert til å bruke virksomhetens 

datamaskin skal benytte den. 
• Papirutskrifter av helse- og personopplysninger skal ikke forekomme, så 

fremt det ikke er strengt nødvendig. Utskrifter som inneholder helse- og 
personopplysninger, skal oppbevares sikkert og/eller umiddelbart 
makuleres etter bruk. Uautorisert innsyn til (papir)utskrifter med helse- og 
personopplysninger skal forhindres. 

• Datamaskin på hjemmekontor bør låses med skjermlås med en gang 
brukeren forlater datamaskinen.  

• Datamaskin på hjemmekontor skal til enhver tid være oppdatert med 
sikkerhetsoppdateringer, både for operativsystem og annen 
programvare19. 

 

17 Normen 6.0 Kapittel 5.3.4 Mobilt utstyr og hjemmekontor  
18 Normen 6.0 Kapittel 5.1.1 Vilkår og betingelser  
19 Nettvett - ti tips sikker pc bruk   

https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.3.4%20Mobilt%20utstyr%20og%20hjemmekontor
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.1.1%20Vilk%C3%A5r%20og%20betingelser
https://nettvett.no/ti-tips-sikrere-pc-bruk/
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• Kun lagringsenheter som er godkjent av virksomheten skal benyttes i 
arbeidet (f.eks. eksterne harddisker og minnepinner).  

• Virksomheten bør beskrive om det er tillatt å lagre helse- og 
personopplysninger lokalt på datamaskinen og i så fall i hvilke tilfeller. 

• Helse- og personopplysninger skal ikke lages i skylagringsløsninger for 
privat bruk eller på privat eide datalagringsmedia. 

• Virksomheten bør fraråde eller blokkere nedlastning av ikke godkjent 
programvare. 

• Brukeren bør kun koble opp mot nettverk som er sikret20 
o Trådløst hjemmenett bør sikres med passord (WPA2 eller helst 

WPA321) 
o Ved behandling av helse- og personopplysninger bør bruk av åpne 

og offentlige nettverk unngås (f.eks. på hotell, cafeer, offentlige 
transportmidler og flyplasser). Dersom sikkert nettverk ikke er 
tilgjengelig, bør bruker søke å benytte 4G (eller nyere) for tilkobling 
(f.eks. tilkobling via mobiltelefon). 

 
4. Anbefalinger til avvikling av hjemmekontor  

Når utstyr som brukes i en hjemmekontorløsning skal avvikles (f.eks. ved 
opphør av behov, avslutning av arbeidsforhold, skifte av utstyr, mv.) gjelder 
følgende22:  

• Lagringsmedier som kan inneholde helse- og personopplysninger skal 
leveres tilbake til virksomheten  

o Alle helse- og personopplysninger på hjemmekontor skal leveres 
tilbake til arbeidsgiver, slettes eller makuleres 

o Ved en eventuell privat overtakelse av virksomhetens utstyr bør 
virksomheten sikre at datamaskinen nullstilles og lisenser for 
medfølgende programvare avklares. 

• Dersom avvikling skjer i forbindelse med endring av roller eller avslutning 
av arbeidsforhold, skal tilganger til informasjonssystemer og 
lagringsområder endres eller fjernes. 
 

 

 

20 Nettvett - Sikkerhet på hjemmekontor  
21 Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 - Beskytt virksomhetens nettverk    
22 Normen 6.0 Kapittel 5.1.3 Opphør av arbeidsforhold  

https://nettvett.no/sikkerhet-pa-hjemmekontor/
https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet-2-0/beskytte-og-opprettholde/beskytt-virksomhetens-nettverk
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren#5.1.3%20Opph%C3%B8r%20av%20arbeidsforhold
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Tema for faktaarket Faktaark 57 beskriver personvernprinsippene i Persovernforordningens 
artikkel 5, deres funksjon og hvordan virksomhetene kan jobbe med 
dem. Faktaarket inneholder mange beskrivende eksempler for å hjelpe i 
dette arbeidet 

Målgruppe  FYLLES UT 

Krav i Normen 6.0 Normens kap 2.2 

Relevante lov- og 
forskriftsbestemmelser, 
standarder og andre 
rammeverk 

FYLLES UT 

 

Innhold 

1 Innledning ..................................................................................... 2 

2 Om prinsippene og deres funksjon ....................................................... 2 
2.1 Prinsippet om lovlig, rettferdig og åpen behandling ............................ 5 
2.2 Prinsippet om formålsbegrensning ................................................. 7 
2.3 Prinsippet om dataminimering ...................................................... 9 
2.4 Prinsippet om riktighet............................................................. 10 
2.5 Prinsippet om lagringsbegrensning ............................................... 12 
2.6 Prinsippet om integritet og konfidensialitet .................................... 13 
2.7 Prinsippet om ansvarlighet ........................................................ 15 

3 Hvordan bør dataansvarlig arbeide med personvernprinsippene? ............... 16 
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1 INNLEDNING  

Dataansvarlig må sikre at egen virksomhet opptrer i henhold til 
personvernprinsippene.1 Personvernprinsippene stammer fra de generelle 
personvernreglene i personvernforordningen artikkel 5.2 Personvernforordningen 
gjelder både for behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med at det 
gis helsehjelp og behandling av personopplysninger i andre sammenhenger. Andre 
sammenhenger vil for eksempel omfatte personaladministrasjon, kvalitetsarbeid og 
forskning. 

Personvernprinsippene består av: 

• Prinsippene om lovlighet, rettferdighet og åpenhet 

• Prinsippet om formålsbegrensning 

• Prinsippet om dataminimering 

• Prinsippet om riktighet 

• Prinsippet om lagringsbegrensninger 

• Prinsippet om integritet og konfidensialitet 

• Prinsippet om ansvar 

I dette faktaarket gis en introduksjon til prinsippenes innhold og eksempler på hvordan 
de kan påvirke virksomheter i helse- og omsorgssektoren. 

 

2 OM PRINSIPPENE OG DERES FUNKSJON 

Personvernforordningen bygger på noen grunnleggende prinsipper som virksomheten 
må sørge for å ivareta når den behandler personopplysninger. Personvernforordningen 
ble utarbeidet både for å sikre at personopplysninger kan utveksles fritt i EU- og EØS-
området, men også for å gi de registrerte bedre kontroll over egne opplysninger 
gjennom flere og tydeligere rettigheter. Sistnevnte må ses i sammenheng med at både 
retten til vern av privatlivet og beskyttelse av personopplysninger er sentrale 
menneskerettigheter.  

 

1 Normen v6.0 Kapittel 2.2 Dataansvarliges ansvar  
2 EUs personvernforordning 2016/679 (personvernforordningen ) 
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Personvernprinsippene er listet opp i forordningens artikkel 5. Prinsippene gir uttrykk 
for både grunnleggende hensyn som personvernforordningen skal ivareta, og konkrete 
krav til hvordan personopplysninger skal behandles. Prinsippene er selvstendige regler 
som stiller krav til all behandling av personopplysninger. I tillegg skal de brukes i 
tolkningen av andre bestemmelser i forordningen og personvernbestemmelser i andre 
lover, herunder lover som regulerer behandling av personopplysninger i helse- og 
omsorgssektoren.  

Personvernprinsippene harmonerer godt med reglene om forsvarlige og gode 
helsetjenester, pasientsikkerhet og sikring av tillit til helse- og omsorgssektoren. 
Ivaretakelse av prinsippet om at personopplysninger skal være riktige, er for eksempel 
en viktig forutsetning for pasientsikkerheten og at helsepersonellet skal kunne gi 
forsvarlig helsehjelp. Prinsippet om personopplysningers konfidensialitet harmonerer 
også godt med helsepersonellets taushetsplikt.3 I noen tilfeller kan hensynet til 
personvern og hensynet til pasientsikkerhet, forsvarlig helsehjelp, forskning eller andre 
formåltrekke i forskjellige retninger. Dataansvarlig må da være varsom med å 
innfortolke en motstrid, og virksomheten må tilstrebe å harmonisere tolkningen av 
prinsippet med kravet til pasientsikkerhet og forsvarlig helsehjelp. Lykkes ikke 
dataansvarlig i å harmonisere sin fortolkning av et personvernprinsipp med reglene om 
forsvarlig helsehjelp og pasientsikkerhet, så bør dataansvarlig søke en avklaring hos 
veiledende organer på området 

Personvernforordningens fortale uttrykker at «Retten til vern av personopplysninger er 
ikke en absolutt rettighet; den må ses i sammenheng med den funksjon den har i 
samfunnet, og veies mot andre grunnleggende rettigheter i samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet».4 Personvernprinsippene baserer seg ikke på fastlåste 
terskler og rammer. I samsvar med prinsippet om ansvarlighet, må dataansvarlig tolke 
prinsippene og hvilken betydning det enkelte prinsippet får i ulike situasjoner Det må 
alltid gjøres en avveining mellom hensynet til personvern og hensynet til forsvarlig 
helsehjelp og pasientsikkerheten, dersom disse hensynene trekker i forskjellig retning. 
Flere av personvernprinsippene legger også uttrykkelig opp til en fortolkning av hva 
som er nødvendig for å ivareta formålet med behandlingen av personopplysninger som 
skal utføres. Der formålet med behandlingen av personopplysninger er å yte forsvarlig 
helsehjelp og/eller å ivareta pasientsikkerhet, så er det den medisinsk-faglige 
vurderingen som bør vektlegges i vurderingen av hva som er nødvendig for å ivareta 
formålet. Dataansvarlig må likevel alltid gjøre en reell vurdering av om man kan oppnå 
samme effekt ved mindre personverninngripende tiltak. 

 

3 Se Normen v6.0 Kapittel 1.1, 1.2 og 4.2.1  
4 Personvernforordningen fortalepunkt 4 
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Personvernprinsippene påvirker hvordan dataansvarlig skal behandle 
personopplysningene helt fra de samles inn, frem til de slettes eller anonymiseres. I 
faktaarkets siste avsnitt gis et eksempel på hvordan dataansvarlig vanligvis må ta 
hensyn til personvernprinsippene ved oppstart av ny behandling av 
personopplysninger. 

Flere av de andre bestemmelsene i personvernforordningen gir utfyllende beskrivelser 
av hvordan prinsippene skal ivaretas. For eksempel er innholdet i prinsippet om 
lovlighet nærmere beskrevet i artikkel 6. Bestemmelsen definerer at all behandling av 
personopplysninger må oppfylle kravene til minst ett av behandlingsgrunnlagene som 
er listet opp i bestemmelsen, for at behandlingen skal være lovlig. Et av 
behandlingsgrunnlagene er samtykke, og kravene til slike samtykker er nærmere 
definert i artikkel 7. Prinsippet om åpenhet har gitt utslag i en konkret plikt for 
dataansvarlig til å gi de registrerte informasjon om hvordan deres personopplysninger 
behandles. Innholdet i denne plikten fremgår av forordningens artikkel 12 til 14. 

Det er også lagt inn flere henvisninger til personvernprinsippene i lovgivning som 
regulerer behandling av personopplysninger på særskilte områder i helse- og 
omsorgssektoren. For eksempel henviser helseforskningsloven § 32 til 
personvernprinsippene i personvernforordningen artikkel 5, og at medisinsk og 
helsefaglig forskning skal være i samsvar med disse.5 I tillegg henviser 
helsepersonelloven § 42 til retten til retting, som er en del av prinsippet om 
personopplysningers riktighet. I helseregisterloven §§ 23 og 24, finnes regler om 
informasjon om behandling av personopplysninger i helseregistre, som må ses i 
sammenheng med prinsippet om åpenhet. 

Overholdelse av prinsippene i artikkel 5 skal sørge for at all behandling av 
personopplysninger er forutsigbar og forholdsmessig for den registrerte.  

Ved bruk av databehandlere skal dataansvarlig bare benytte databehandlere som gir 
tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske 
tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen og vern av 
den registrertes rettigheter (jf. personvernforordningen art. 28, punkt 1). Databehandler 
har på sin side et selvstendig ansvar som blant annet innebærer at databehandleren 
omgående skal underrette den dataansvarlige dersom databehandler/vedkommende 
mener at en instruks er i strid med forordningen eller andre bestemmelser om vern av 
personopplysninger (jf. personvernforordningen art. 28, punkt 3, bokstav h).  

 

 

5 Tilsvarende henvisning for ivaretakelse av personvernprinsippene i helseregistre, finnes i helseregisterloven § 6 første ledd. 
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2.1 PRINSIPPET OM LOVLIG, RETTFERDIG OG ÅPEN BEHANDLING  
Prinsippet om lovlighet, rettferdighet og åpenhet har flere sider. For det første krever 
prinsippet at behandlingen av personopplysninger må være lovlig. At behandlingen må 
være lovlig innebærer først og fremst at behandlingen av personopplysninger må 
baseres på minst ett av de rettslige grunnlagene som personvernforordningen lister 
opp, også kalt behandlingsgrunnlag. Gjelder behandlingen særlige kategorier av 
personopplysninger, som for eksempel helseopplysninger, så må den også oppfylle 
noen tilleggskrav.  Kravene til lovlighet og hvilke vurderinger virksomheten må gjøre, er 
beskrevet overordnet i Normen og mer detaljert i et eget faktaark.6 

Videre må behandlingen være rettferdig og åpen. At behandlingen skal være rettferdig 
innebærer at sammenhengen mellom behandlingen og formålet som er fastsatt skal 
være forståelig for den registrerte. Åpenhet innebærer at behandlingen skal være 
forutsigbar for den registrerte og ikke foregå på en måte som er skjult. I praksis 
ivaretas åpenhet gjennom personvernforordningen artikkel 12 jf. artikkel 13 og 14, som 
pålegger virksomheten å gi den registrerte informasjon om hvordan 
personopplysninger behandles. Slik informasjon gis ofte i personvernerklæringer eller 
informasjonsskriv.7  

Prinsippet om åpenhet kommer blant annet til uttrykk i helseforskningsloven § 39, hvor 
det fremgår at den forskningsansvarlige og prosjektlederen må sikre åpenhet rundt 
forskningen. Det samme gjelder i helseregisterloven §§ 23 og 24, som regulerer 
dataansvarlig sin plikt til å gi allmennheten og registrerte informasjon om behandling av 
personopplysninger i helseregister. 

 

Eksempel 1 - Åpenhet: 

Normviksenteret tilbyr behandling for rusavhengighet på vegne av 
spesialisthelsetjenesten. I forbindelse med behandlingen samler klinikken inn en 
rekke opplysninger om pasientenes helse, familiære og sosiale forhold. For å ivareta 
prinsippet om åpenhet, så oppgir klinikken i skjemaet for registrering av nye 
pasienter, at informasjon om klinikkens behandling av personopplysninger finnes på 
klinikkens nettside. På nettsiden har klinikken en lett tilgjengelig 
personvernerklæring, som beskriver hvorfor og hvordan klinikken behandler 
pasienters personopplysninger, i samsvar med kravene i personvernforordningen 
artikkel 12 jf. artikkel 13 og 14. 

 

6 Faktaark 56 – Formål og behandlingsgrunnlag 
7 Informasjonsplikten (den registrertes rett til informasjon) er beskrevet i Veileder for rettigheter 
ved behandling av helse- og personopplysninger kapittel 3 Retten til informasjon om behandling 
av personopplysninger 
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Eksempel 2 – Lovlighet: 

NN er innlagt på Normland sykehus for å få gjennomført en operasjon. Etter 
operasjonen mottar NN fysioterapi. Fysioterapeuten spør NN om hun kan filme 
behandlingen slik at opptaket kan brukes til opplæring internt. NN sier ja, og skriver 
under på en samtykkeerklæring, der det står at formålet med behandlingen av 
personopplysninger er opplæring internt på sykehuset. Et halvt år senere ønsker en 
av medarbeiderne å bruke filmen til opplæring av studenter som er i praksis på 
sykehuset. Hvis det er mulig, så ønsker han også å bruke filmen i 
kveldsundervisningen han holder på en høyskole. Sykehuset har brukt NN sitt 
samtykke som behandlingsgrunnlag for oppbevaring og fremvisning av filmen under 
opplæring av ansatte på sykehuset.  

Sykehuset gjør en vurdering, og kommer frem til at NN ikke har samtykket til at 
videoen kan brukes til opplæring utenfor sykehuset, og sykehuset har derfor ikke 
behandlingsgrunnlag for dette. Sykehuset er imidlertid i tvil om NN sitt samtykke 
dekker opplæring av studentene som er i praksis på sykehuset. Sykehuset velger 
derfor å ta kontakt med NN for å innhente et nytt samtykke til både bruk i opplæring 
av studenter i praksis på sykehuset og undervisningen på høyskolen. 

 

Eksempel 3 – Åpenhet og rettferdighet 

Normklinikken gjennomfører et forskningsprosjekt der det ses nærmere på 
sammenhengen mellom personers kostholdsvaner og alder og kjønn. Deltakerne har 
blant annet fått informasjon om hvordan deres personopplysninger vil bli behandlet, 
og at formålet er å påvise sammenheng mellom kostholdsvaner og alder og kjønn. 
Forskningslederen oppdager etter hvert at det kan være interessant å se nærmere 
på om etnisk opprinnelse kan få betydning for kostholdsvanene. Han går derfor 
gjennom alle intervjuer som er gjennomført, og henter ut informasjon om etnisitet der 
dette finnes. Han legger dette til i analysen, men gjør ingenting overfor deltakerne.  

Dette kan være i strid med prinsippet om rettferdig behandling av 
personopplysninger, fordi behandlingen av opplysninger om deltakernes etnisitet har 
vært skjult for deltakerne. Som følge av informasjonen deltakerne har fått, må bruken 
også regnes som utenfor det deltakerne kunne forvente, og behandlingen av 
personopplysninger har derfor heller ikke vært forutsigbar for deltakerne. I tillegg 
utgjør den mangelfulle informasjonen om forskningsprosjektets behandling av 
personopplysninger et brudd på prinsippet om åpenhet. Legg også merke til at 
behandling av personopplysninger utover det opprinnelige formålet kan utgjøre et 
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brudd på prinsippet om formålsbegrensning. Dette prinsippet er nærmere beskrevet 
under. 

 

2.2 PRINSIPPET OM FORMÅLSBEGRENSNING  
Prinsippet om formålsbegrensning bestemmer at personopplysninger bare skal samles 
inn og behandles for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål.8 En rekke av 
forordningens bestemmelser viser til formålet med behandlingen. Formålet er derfor i 
stor grad styrende for hvordan personopplysninger kan behandles i det enkelte tilfelle. 

Virksomheten må definere og beskrive formålet før behandlingen starter, og formålet 
må beskrives konkret og tydelig. Dette vil sørge for at den registrerte forstår hva 
personopplysningene skal brukes til, og det vil gjøre det lettere for virksomheten å ta 
stilling til hvilket behandlingsgrunnlag som er aktuelt, hvilke personopplysninger det er 
nødvendig å samle inn, hvor lenge de skal lagres mv.9  

Personopplysningene kan i utgangspunktet ikke gjenbrukes for andre formål enn de 
som virksomheten definerte ved innsamlingen. Personopplysningene kan likevel 
behandles for nye forenelige formål. I vurderingen av forenelighet skal det blant annet 
tas hensyn til forbindelsen mellom opprinnelige og nye formål, sammenhengen 
personopplysningene ble samlet inn i (herunder relasjonen mellom virksomheten og 
den registrerte, og den registrertes forventninger), personopplysningenes art, mulige 
konsekvenser av behandlingen og eventuelle garantier for personvernet.10 De nye 
formålene kan være forenelige med den opprinnelige behandlingen, hvis de er en 
naturlig forlengelse av de opprinnelige formålene, og den nye behandlingen ikke 
medfører større konsekvenser for den registrerte.  

Hvis virksomheten ønsker å behandle personopplysningene for nye formål som ikke er 
forenelige med de opprinnelige, må behandlingen enten være basert på samtykke eller 
rettslig plikt. 

 

 Eksempel 4 – Formålsbegrensning 

 Normland sykehus behandler personopplysninger om pasienter i pasientjournaler. 
Sykehuset har definert formålet med behandlingen til oppfyllelse av kravene til 

 

8 Dette gjenspeiles også i helseforskningsloven § 32, hvor det fremgår at «Behandling av helseopplysninger i medisinsk og 
helsefaglig forskning skal … ha uttrykkelig angitte formål. Helseopplysningene skal være relevante og nødvendige for å nå 
forskningsprosjektets formål» 

9 Kravet til definering av formål for behandling av personopplysninger er definert i både Normen kapittel 2-2 Dataansvarliges 
ansvar og Faktaark 56 – Formål og behandlingsgrunnlag 

10 Personvernforordningen artikkel 6 (4) og Skullerud (2019) lovkommentarer til personvernforordningen artikkel 6 
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journalføring i helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasientjournalforskriften. 
Hvis en av pasientene senere søker jobb på sykehuset, så forbyr blant annet 
prinsippet om formålsbegrensninger, bruk av opplysningene i pasientjournalen i 
vurderingen av om kandidaten er egnet til stillingen. Opplysningene i journalen kan 
imidlertid behandles videre for arkivformål selv om dette ikke ble definert før de ble 
samlet inn, fordi slike formål regnes som forenelige med de opprinnelige formålene.   

 

Eksempel 5 – Formålsbegrensning 

Normland apotek er plaget med gjentatte innbruddsforsøk. Apoteket setter derfor 
opp et overvåkingskamera ved bakdøren som også brukes som personalinngang. 
Apoteket definerer behandlingen av personopplysningers formål til å være 
forebygging og oppklaring av innbruddsforsøk og hærverk. De ansatte får 
informasjon om dette. Noen måneder senere får daglig leder mistanke om at en av 
de ansatte jukser med timelistene, gjennom å oppgi å ha jobbet fra et tidligere 
tidspunkt enn det han egentlig har. For å kontrollere når den ansatte egentlig har 
kommet på jobb, så sjekker daglig leder opptak fra overvåkingskameraet. Dette vil 
være i strid med prinsippet om formålsbegrensning. Relevante momenter i 
tolkningen er blant annet at det ikke er noen sammenheng mellom nytt og gammelt 
formål, maktubalansen mellom arbeidsgiver og den ansatte, at behandlingen er 
uventet for den ansatte og at mulige konsekvenser kan være at den ansatte mister 
jobben. 

 

Eksempel 6 – Formålsbegrensning 

Normland spesialsykehus for epilepsi samler inn og behandler helse og 
personopplysninger om pasienter m6d alvorlig epilepsidiagnoser og formålet med 
behandlingen av helse og personopplysninger er å yte helsehjelp.  Etter 3 måneder 
ved spesialsykehuset har NN nå god anfallskontroll og fått tilpasset nye 
epilepsimedisin. Ved utskriving til hjemkommunen er det behov for å dele 
opplysninger om NN medisinske behandling og videre oppfølging med NN lokale 
hjelpeapparat; helsestasjon, kommunal fysioterapi, PP-tjenesten og skole for å sikre 
forsvarlig oppfølging i hverdagen.  Helsepersonell kan gi opplysninger til annet 
samarbeidende personell som deltar i behandlingen av pasient når det er nødvendig 
for helsehjelpen.  Normland spesialsykehus kan derfor sende opplysninger til de som 
har sammenfallende formål – yte helsehjelp til NN.  Prinsippet om 
formålsbegrensninger hindrer spesialsykehuset å dele personopplysning med f.eks. 
NNs fotballtrener når han lurer på hvordan de må planlegge treninger ol for N. 
Personopplysningene vil da brukes til noe som er uforenelig med det opprinnelige 
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formålet.  For å overføre opplysninger til treneren må sykehuset innhente samtykke 
fra NN/ NN's foresatte. 

 

2.3 PRINSIPPET OM DATAMINIMERING  
Prinsippet om dataminimering fastslår at personopplysningene som behandles skal 
være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for å oppnå de 
formålene som er fastsatt ved innsamling. Prinsippets viktigste side er at mengden 
personopplysninger skal begrenses til det som er nødvendig for formålet. For hver 
behandling må det derfor vurderes om formålet kan oppnås med færre 
personopplysninger eller om formålet kan oppnås uten at den registrerte må være 
identifiserbar under hele behandlingen. Prinsippet om dataminimering kommer også til 
uttrykk i helseregisterloven § 6, hvor det fremgår at «Graden av personidentifikasjon» i 
helseregistre, ikke skal være av et større omfang enn det som er nødvendig for å 
ivareta formålene med helseregisteret. 

Det er viktig å være oppmerksom på at personvernforordningen ikke gir noe endelig 
svar på hvilke personopplysninger som er nødvendig å behandle. Avhengig av formålet 
vil det derfor være store forskjeller på hvordan prinsippet slår ut i det enkelte tilfelle.  

Det vil for eksempel være forskjell på hvilke personopplysninger det er nødvendig å 
samle inn om pasienter for å yte helsehjelp, og hvilke personopplysninger det er 
nødvendig å samle inn i en ansettelsesprosess. Her er formålene henholdsvis å gi 
riktig helsehjelp til pasienten og vurdering av jobbsøkerens egnethet. For å sikre riktig 
helsehjelp, er det ofte nødvendig å hente inn flere personopplysninger enn i 
ansettelsesprosesser. For eksempel kan innhenting av opplysninger om den 
registrertes foreldre være nødvendig for å utrede en pasient, men det er neppe 
nødvendig for å vurdere ansettelse av en jobbsøker.11 

 

Eksempel 7 - Dataminimering: 

En psykiatripasient blir overført til behandling på et sykehus for å få helsehjelp. 
Sykehuset ber om å få opplysninger fra den psykiatriske journalen. I et slikt tilfelle 
kan det være nødvendig ut fra en medisinskfaglig vurdering å samle inn 
opplysninger om pasientens psykiatriske diagnoser og behandlingsforløp, men 
vurderingen kan også vise at det ikke er nødvendig å innhente detaljerte 
opplysninger om pasientens barndom for å gi helsehjelpen. Siden formålet med 

 

11 Fra dette utgangspunktet kan det tenkes visse unntak, for eksempel i forbindelse med sikkerhetsklarering etter 
sikkerhetsloven. 
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denne behandlingen av personopplysninger er å gi forsvarlig helsehjelp (som 
innebærer at pasientsikkerheten må ivaretas), så må prinsippet om dataminimering 
likevel ikke tolkes så strengt at det kan går ut over forsvarlig helsehjelp. 

 

2.4 PRINSIPPET OM RIKTIGHET 
Personvernforordningens prinsipp om riktighet fastslår at personopplysninger skal 
være korrekte og oppdaterte. Dersom virksomheten oppdager at personopplysninger 
ikke er korrekte, må de rettes eller slettes på virksomhetens eget initiativ og uten 
opphold. Den registrerte har i tillegg en rett til å be om retting etter 
personvernforordningen artikkel 16. Den registrerte har også denne retten når hennes 
personopplysninger behandles i helseforskning, behandlingsrettede helseregistre og 
andre helseregistre. I lovgivningen som regulerer disse områdene, er det lagt inn 
henvisninger til rettigheten i personvernforordningen. Retten til å kreve retting er 
nærmere beskrevet i en egen veileder til Normen.12 

For å etterleve dette prinsippet må virksomheten sette inn tiltak for å sikre 
personopplysningenes riktighet. Eksempler på tiltak kan være å sjekke kontaktlister 
opp mot folkeregisteret, eller å be pasienter om å bekrefte at kontaktinformasjon er 
korrekt og fullstendig. En praktisk måte å sikre opplysningenes riktighet på, er å gi 
registrerte en mulighet til å få innsyn i opplysningene om seg selv, og deretter kunne 
kreve retting eller sletting. På helsenorge.no har for eksempel pasienter en mulighet til 
å få innsyn i egne pasientjournaler. Prinsippet bør ses i sammenheng med retten til 
innsyn i artikkel 15.13  

I likhet med dataminimeringsprinsippet vil dette prinsippet også slå ut forskjellig i 
enkelte tilfeller. Retten til å kreve retting er begrenset i helse- og omsorgssektoren fordi 
helsepersonell er underlagt en dokumentasjonsplikt, som skal sikre at visse 
opplysninger er etterviselige og kontrollerbare. Det er naturligvis av stor betydning at 
personopplysninger er korrekte når det ytes helsehjelp, men plikten til å rette 
sammenholdt med dokumentasjonsplikten kan for eksempel innebære at virksomheten 
må supplere opplysningene med nye, fremfor å erstatte opplysningene. Det vil blant 
annet være forskjell på tilfeller hvor det dreier seg om rene faktaopplysninger eller om 
det dreier seg om skjønnsmessige vurderinger. 

 

 

12 Den registrertes rett til sletting er beskrevet i Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger 
kapittel 5 Retten til retting 

13 Se mer om denne rettigheten i Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger kapittel 4 Retten til 
innsyn 
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 Eksempel 8 – Personopplysningers riktighet: 

NN (38) har bedt om innsyn i sin pasientjournal hos fastlegen. Når NN går gjennom 
journalen, ser hun at fastlegen har oppført en uriktig opplysning i journalen. I 
forbindelse med behandling av en betennelse i NNs ankel, har fastlegen ført opp at 
NN brakk det samme benet da hun var syv år gammel. Dette stemmer ikke, for NN 
var 37 år gammel da dette skjedde. NN tar kontakt med fastlegen og ber om å få 
rettet denne opplysningen. For fastlegen er det viktig å dokumentere hvilken 
informasjon han tok utgangspunkt i da han behandlet betennelsen i ankelen. Han 
kan derfor ikke erstatte den uriktige opplysningen med den riktige opplysningen. For 
å ivareta pasientsikkerheten og sikre riktig medisinsk behandling fremover, samt 
ivareta prinsippet om riktighet, legger fastlegen til en kommentar til oppføringen. Her 
skriver han at det er en feil i oppføringen, og at pasienten i realiteten var 37 år 
gammel da bruddet i benet oppsto. 

 

 Eksempel 9 – Personopplysningers riktighet: 

Kvinneklinikken ved Normsund sykehus behandler til enhver tid en rekke pasienter 
med magesmerter i sine polikliniske avdelinger. Ettersom magesmerter er et 
symptom som kan oppstå av mange forskjellige årsaker, og det i mange tilfeller kan 
være utfordrende å stille en diagnose, velger Normsund sykehus å opprette et internt 
kvalitetsregister etter Helsepersonellovens §26  for oppfølgingen av disse 
pasientene. Normsund sykehus definerer formålet som kvalitetssikring av det 
diagnostiske arbeidet med disse pasientene og sikring av at pasientene er gitt 
tilstrekkelig oppfølging. I forbindelse med opprettingen av kvalitetsregisteret, så 
utarbeider sykehuset en integrasjon mellom det elektroniske pasientjournalsystemet 
og kvalitetsregisteret. Integrasjonen gjør at alle nye pasienter som er aktuelle for 
registeret automatisk føres opp i registeret, og at pasientjournalen fra pasientens 
første konsultasjon importeres til registeret. Sykehuset glemmer imidlertid å etablere 
funksjonalitet som sikrer at kvalitetsregisteret oppdateres etter hvert som 
pasientjournalen oppdateres. Dette gjør at kvalitetsregisteret mangler informasjon fra 
senere konsultasjoner og medisinsk behandling som pasienten mottar på klinikken. 
Personopplysningene i kvalitetsregisteret oppdateres ikke, og de vil i flere tilfeller 
være ufullstendige eller uriktige. Sykehuset har derfor brutt prinsippet om riktighet. I 
dette eksempelet går hensynet til pasientsikkerheten hånd i hånd med 
personvernprinsippet, ettersom riktige opplysninger også er nødvendig for forsvarlig 
helsehjelp. 

 

Eksempel 10 – Personopplysningers riktighet 
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NN ligger klar til MR av lumbalcolumna med kontrast. NN blir forklart at det skal gis 
kontrast pga. operasjonen han har hatt i ryggen. NN sier at han aldri er operert i 
ryggen. Det viser seg at henvisningsopplysningene er lagt inn på feil pasient. 
Henvisningen er skannet inn, og på denne henvisningen er det et annet navn og 
fødselsnummer.  Manglende kontroll i samspill mellom manuelle og teknologiske 
prosesser fører til feil i pasientjournalen.  

Avviket må håndteres, dokumenteres, rapporteres og meldes til tilsynsmyndighetene 
i tråd med Normsorg sine rutiner og det bør vurderes hvilke tiltak (tekniske/og eller 
organisatoriske) som skal iverksettes for å lukke avviket og hindre at tilsvarende feil 
kan skje igjen. Avviket ved Normland kan tyde på at de har utfordringer med 
kvalitetssikringen av informasjonen de er avhengige av, inkludert 
personopplysningenes riktighet, og at dette ikke i tilstrekkelig grad har blitt håndtert i 
form av nye og bedre rutiner.  

 

2.5 PRINSIPPET OM LAGRINGSBEGRENSNING 
Lagringsbegrensningsprinsippet bestemmer at personopplysninger ikke kan lagres 
lenger enn det som er nødvendig for formålet. Når formålet er oppnådd må 
personopplysningene i utgangspunktet slettes eller anonymiseres. Sletting skal skje på 
dataansvarliges eget initiativ, men den registrerte er også gitt en rett til sletting i artikkel 
17.14  

Personvernforordningen angir ingen konkrete frister for sletting. Dataansvarlig må 
derfor selv angi slettefrister basert på hva som er nødvendig for formålet med 
behandlingen. For eksempel vil det sjeldent være nødvendig å oppbevare en skriftlig 
advarsel til en ansatt lenger enn fem år, når advarselen gjelder mindre alvorlige 
hendelser som forsentkomming, og dette ikke har gjentatt seg siden.   

Virksomheten kan være underlagt dokumentasjonsplikter i andre regelverk som angir 
konkrete frister, og da er det disse som er avgjørende for hvor lenge 
personopplysningene skal lagres. Helse- og omsorgsektoren er underlagt flere 
dokumentasjonsplikter. Helsepersonell har for eksempel plikt til å nedtegne helse- og 
personopplysninger i pasientjournaler, og hver pasientjournal skal oppbevares så lenge 
det er bruk for den av hensyn til helsehjelpens karakter.    

Selv etter at de opprinnelige formålene er oppnådd kan det være behov for å fortsette 
lagringen. Prinsippet inneholder derfor flere unntak, herunder regler om at 
personopplysninger kan lagres lenger for arkiv- eller forskningsformål. Disse unntakene 

 

14 Den registrertes rett til sletting er beskrevet i Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger 
kapittel 6 Retten til sletting 
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er svært relevante for helsesektoren, som for eksempel i mange tilfeller har plikt til å 
bevare helse- og personopplysninger etter arkivlovgivningens bestemmelser. 

 

Eksempel 11 - Lagringsbegrensning: 

Det bryter ut en pandemi i Normland. Normvik kommune vedtar en midlertidig 
pandemiforskrift som pålegger alle kommunale etater å utarbeide lister over hvem 
som har besøkt deres lokaler de siste 14 dagene, for å sikre mulighet til 
smittesporing dersom det oppstår smitte. Normsjø eldresenter tar derfor i bruk et nytt 
elektronisk system for besøksregistrering. Formålet med behandlingen av 
personopplysninger defineres som oppfyllelse av den nye pandemiforskriften. Siden 
pandemiforskriften kun pålegger lagring av informasjon om besøkende fra de siste 
14 dagene, så vil formålet være oppfylt når registreringene blir eldre enn 14 dager. 
Normsjø eldresenter sikrer derfor at registreringene slettes automatisk når de blir 15 
dager gamle. 

 

2.6 PRINSIPPET OM INTEGRITET OG KONFIDENSIALITET 
Ifølge prinsippet om integritet og konfidensialitet skal virksomheten sørge for 
tilstrekkelig sikring av personopplysningene. Det innebærer at virksomheten må sette 
inn sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet og ulovlig tilgang, 
ødeleggelse, tap eller endringer.  

Prinsippet må ses i sammenheng med de mer utfyllende kravene til sikkerhet i 
personvernforordningen artikkel 32. Der fremgår det at dataansvarlig må sikre et 
sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til behandlingen av personopplysninger og 
risikobildet. Artikkel 32 inneholder også konkrete krav til ivaretakelse av 
personopplysningers integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet. Dette er tre 
grunnpilarer innen informasjonssikkerhet.15 I tillegg introduserer artikkel 32 et krav til 
robusthet, som er et nytt krav sammenlignet med tidligere lovgivning og standarder for 
informasjonssikkerhet.16  

I lovgivning som regulerer behandling av personopplysninger på særskilte områder i 
helse- og omsorgssektoren, refereres det også til kravene til sikkerhet i 
personvernforordningen artikkel 32. I helseregisterloven § 21 vises det til artikkel 32, 
før det utdypes at dataansvarlig og databehandler blant annet må sørge for 

 

15 Kravet bør ses i sammenheng med øvrige krav i Normen, som i stor grad er utarbeidet for å sikre informasjonsverdiers 
integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet. 

16 Se Normen kapittel 3.2 for mer informasjon om sammenhengen mellom kravene til tilgjengelighet og robusthet 
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tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll. Det stilles også krav til kryptering av 
direkte personidentifiserende kjennetegn ved lagring i forskriftsregulerte helseregistre. I 
pasientjournalloven § 22 fremgår det at artikkel 32 også gjelder for behandlingsrettede 
helseregistre, i tillegg til en rekke krav til konkrete sikkerhetstiltak som fremgår i 
pasientjournalforskriften.  

For å sikre konfidensialitet bør virksomheten for eksempel kreve brukerautentisering i 
elektroniske pasientjournalsystemer. Dette skal hindre at uvedkommende får tilgang til 
personopplysninger i pasientjournalene. Integriteten kan for eksempel ivaretas 
gjennom å skille mellom leserettigheter og skriverettigheter i tilgangssikringen og 
logging av endringer. Til slutt kan tilgjengelighet ivaretas ved utarbeidelse av tydelige 
rutiner som skal sikre at relevant helsepersonell får tilgang til det de trenger i 
pasientjournaler for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. 

 Eksempel 12 - Integritet og konfidensialitet 

Normsjøklinikken tilbyr behandling til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Som 
følge av et pandemiutbrudd, må klinikken stenge for fysisk oppmøte på poliklinikken. 
Klinikken har tekniske verktøy som er godt egnet for individuelle konsultasjoner 
digitalt. Klinikken er imidlertid i tvil om den vil klare å ivareta prinsippet om 
konfidensialitet og integritet dersom gruppeterapi gjennomføres digitalt. Mange av 
pasientene har svært godt utbytte av gruppeterapien, og enkelte er svært sårbare for 
store forandringer i hverdagen. Hensynet til forsvarlig helsehjelp taler derfor for at 
klinikken bør tilby gruppeterapien digitalt, så lenge poliklinikken er stengt for fysisk 
oppmøte. Hensynet til ivaretakelsen av personopplysningers integritet og 
konfidensialitet, taler imidlertid for at klinikken må være varsom med å digitalisere 
gruppeterapien. Når aktiviteten digitaliseres, blir det vanskelig å sikre at uvedkomne 
ikke kan skaffe seg tilgang til informasjon som deles under terapien. 
Normsjøklinikken har gjort en ROS-analyse, og konkludert med at den tekniske 
sikkerheten er tilstrekkelig. Klinikken har imidlertid ikke mulighet til å sikre at hver 
enkelt pasient er alene rent fysisk når han deltar i terapien. Det vil ikke være mulig å 
kontrollere at ikke uvedkomne oppholder seg nært nok på en pasient, til å kunne 
fange opp deler av terapien (for eksempel ved at uvedkomne sitter i samme rom 
som pasienten). Det vil også være vanskelig å fange det opp dersom en pasient 
velger å ta bilder/film/lydopptak av terapien. Dette kan utfordre konfidensialiteten til 
helse- og personopplysningene til pasientene. Klinikken kan imidlertid til en viss grad 
avhjelpe dette med god informasjon til deltagerne, der de blir bevisstgjort på behovet 
for å beskytte opplysninger om de andre i gruppen. Får å kunne beslutte hvorvidt de 
skal gjennomføre gruppeterapien digitalt må klinikken gjøre en avveining mellom 
hensynet til forsvarlig helsehjelp og hvor strengt den skal tolke prinsippet om 
integritet og konfidensialitet. 
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2.7 PRINSIPPET OM ANSVARLIGHET 
I tillegg til prinsippene som er nevnt over inneholder forordningen et prinsipp om 
ansvarlighet. Prinsippet understreker at virksomheter har et ansvar for å sørge for at de 
behandler personopplysninger i henhold til regelverket. Prinsippet innebærer i praksis 
at virksomheten må kunne dokumentere sin egen etterlevelse av regelverket og at 
personvernet ivaretas til enhver tid.  

Virksomheten må sørge for å ha oversikt over hvordan personopplysninger behandles 
og rutiner for behandling av personopplysninger. I tillegg må virksomheten ha 
kontrolltiltak som skal sikre at rutiner og ansvar etterleves. Et internkontroll-
/styringssystem for personvern kan være en måte å etterleve prinsippet om 
ansvarlighet på. 

 Eksempel 13 - Ansvarlighet: 

Normsund sykehus arbeider mye med forskning. I flere av forskningsstudiene bruker 
sykehuset samtykke som behandlingsgrunnlag for behandlingen av 
personopplysninger som forskningen innebærer. For å sikre at sykehuset alltid 
oppfyller kravene til bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag, og for å 
dokumentere dette, så utarbeides det en sjekkliste for disse kravene. Sjekklisten 
inneholder hjelpetekster, og når den er ferdig utfylt, så skal den sendes til 
personvernombudet og oppbevares sammen med øvrig dokumentasjon for 
prosjektet. Sykehuset pålegger alle forskningsrådgiverne å bruke sjekklisten når det 
utarbeides samtykkeerklæringer for behandling av personopplysninger i forskning. 
Personvernombudet tar periodiske stikkprøver på forskningsprosjektene, og 
kontrollerer at sjekklisten er utfylt og at samtykkeerklæringen oppfyller kravene i 
personvernforordningen. I tillegg er det beskrevet en prosess for at sykehuset skal 
evaluere tiltakenes hensiktsmessighet og effekt ved alvorlige hendelser og minst en 
gang i året. 

 

 Eksempel 14 - Ansvarlighet: 

Internrevisjonen i Normvik kommune utfører en revisjon knyttet til personvern i 
helseetaten. Internrevisjonen ber etaten om å legge frem dokumentasjon på hvordan 
etaten oppfyller kravene til risikovurderinger i personvernforordningen artikkel 32. 
Helseetaten legger frem dokumentasjon som viser noen halvferdige ROS-analyser 
som ble utarbeidet for tre år siden. Andre revisjonsbevis viser at ROS-analysene ble 
ferdigstilt og fulgt opp. Etaten forteller at kommunaldirektøren aksepterte restrisikoen 
i analysene, men dette ble ikke dokumentert. Dokumentasjonen fra ROS-analysene 
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har ikke blitt oppdatert etter det. Internrevisjonen konkluderer med at kommunen 
oppfyller kravet til å utføre risikovurderinger etter personvernforordningen artikkel 32. 
Internrevisjonen konkluderer med at etaten imidlertid har brutt prinsippet om 
ansvarlighet, ettersom ROS-analysene ikke fullt ut er dokumenterte, og 
kommunaldirektørens aksept av restrisikoen ikke er dokumentert. 

 

3 HVORDAN BØR DATAANSVARLIG ARBEIDE 
MED PERSONVERNPRINSIPPENE? 

Personvernprinsippene påvirker hvordan dataansvarlig skal håndtere 
personopplysninger gjennom hele «livsløpet» til personopplysningene, fra tidspunktet 
for innsamling til opplysningene slettes eller anonymiseres.  

Flere av prinsippene krever at dataansvarlig gjør noen vurderinger før 
personopplysninger kan samles inn. Dette kan gjøres på mange måter. Her viser vi et 
eksempel på hvordan en virksomhet kan ivareta prinsippene: 

 Eksempel 15 – Etterlevelse av personvernprinsippene ved oppstart av ny 
behandling av personopplysninger: 

Ayan jobber som personvernrådgiver i den ideelle organisasjonen Normsorg. Hun 
bistår organisasjonen i et prosjekt der det skal opprettes et digitalt chatterom for 
ungdom som ønsker å snakke med en helsesykepleier. Normsorg kan bare 
identifisere ungdommene hvis de ber leverandøren av den tekniske løsningen om 
tilgang til IP-adressen til den enkelte ungdommen (som lagres hos leverandøren en 
kort periode), eller hvis ungdommen etter eget initiativ velger å oppgi identifiserende 
opplysninger i chatten. 

Normsorg har utarbeidet en sjekkliste for oppstart av ny behandling av 
personopplysninger. Sjekklisten skal brukes ved oppstart av nye 
behandlingsaktiviteter eller endring av eksisterende behandlingsaktiviteter, der 
Normsorg har vurdert at den selv er dataansvarlig. Aktivitetene i sjekklisten må utføres 
før Normsorg kan starte behandlingen av personopplysninger. Dette skal sikre at 
organisasjonen dokumenterer sin egen etterlevelse av alle prinsippene, i samsvar 
med kravene i prinsippet om ansvarlighet.  Normsorg har allerede registrert og 
dokumentert de nødvendige kjerneopplysningene om behandlingen som skal fremgå 
av protokollen, jf. Personvernforordningen art. 30. 

Ayan fyller ut sjekklisten slik: 
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Sjekkliste for ny behandling av personopplysninger hvor Normsorg er 
dataansvarlig  

Navn på utfyller: Ayan Karlsen                                                       Dato: 
12.02.2021 

Kravnr. Aktivitet 

  

Svar 

1 Formålsbegrensning 

Hva er formålet med den nye 
behandlingen av personopplysninger? 

  

Husk at alle formål må være spesifikke, 
uttrykkelig angitte og berettigede formål. 

Formålet er å tilby ungdom 
generell rådgivning knyttet til 
fysisk og psykisk helse, i form 
av et lavterskeltilbud. 

2 Dataminimering 

Har du sikret at det kun vil bli samlet inn 
personopplysninger som det er 
nødvendig å behandle for å ivareta 
formålene med behandlingen? 

 

Husk å vurdere hvor høy 
detaljeringsgrad opplysningene må ha 
for å oppfylle formålet.  

Ja, resultatet av vurderingen er 
dokumentert i organisasjonens 
protokoll over 
behandlingsaktiviteter linje 43, 
44 og 45. 

 3 a) Behandlingens lovlighet etter artikkel 6 

Hva er behandlingsgrunnlaget for 
behandlingen av personopplysninger? 

 

Les mer om når Normsorg kan 
bruke de forskjellige 
behandlingsgrunnlagene i 
denne rutinen.18 

 

 

18 Dette er en fiktiv rutine 
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Les mer om behandlingsgrunnlag i 
helse- og omsorgssektoren i dette 
faktaarket.17 

  
 

Normsorg har vurdert at 
samtykke er 
behandlingsgrunnlaget for 
innsamling av brukernes 
personopplysninger, bruken av 
dem i vurderinger og lagring en 
kort periode etter samtalen. 

 

Dersom det gis råd som utløser 
helsepersonellets 
dokumentasjonsplikt, eller det 
oppstår hendelser som utløser 
helsepersonellets 
opplysningsplikt eller andre 
lagringsplikter som følger av 
lov/forskrift, er 
behandlingsgrunnlaget 
oppfyllelse av en rettslig plikt. 
Aktuelle bestemmelser er 
dokumentert i organisasjonens 
protokoll over 
behandlingsaktiviteter linje 43, 
44 og 45. 

 

Logging av hvem som har 
besvart henvendelser, når dette 
skjedde og overordnet tema, 
har behandlingsgrunnlag i 
Normsorgs berettigede 
interesse i å styre egen 
virksomhet. 

3 b) Behandlingens lovlighet etter artikkel 9 Les mer om når Normsorg kan 
bruke de forskjellige 

 

17 Faktaark 56 – Formål og behandlingsgrunnlag: https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-
behandlingsgrunnlag  

https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
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Dette punktet må bare fylles ut hvis 
behandlingen av personopplysninger vil 
omfatte særlige kategorier av 
personopplysninger (for eksempel 
helseopplysninger eller opplysninger om 
fagforeningsmedlemskap): 

  

Hvilket unntak i personvernforordningen 
artikkel 9 nr. 2 oppfyller behandlingen av 
personopplysninger? 

 

Les mer om behandlingsgrunnlag i 
helse- og omsorgssektoren i dette 
faktaarket19. 

  

behandlingsgrunnlagene i 
denne rutinen.20 

 

Behandlingen vil omfatte 
helseopplysninger. Normsorg 
har vurdert at behandlingen 
faller inn under unntaket om 
ytelse av helsehjelp i 
personvernforordningen artikkel 
9 nr. 2 bokstav h. 

 4 Formålsbegrensning 

Dette punktet må bare fylles ut hvis 
Normsorg skal "gjenbruke" 
personopplysninger som tidligere er 
samlet inn for et annet formål: 

 - 

4 a) Har du sikret at den nye behandlingen 
av personopplysningene er forenelig 
med formålene som opplysningene først 
ble samlet inn til? 

 

Ikke aktuelt. 

4 b) Hvis den nye behandlingen av 
personopplysningene ikke er forenelig 
med formålene som opplysningene først 
ble samlet inn til: Er behandlingen 
basert på den registrertes samtykke 

Ikke aktuelt. 

 

19 Faktaark 56 – Formål og behandlingsgrunnlag: https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-
behandlingsgrunnlag 

20 Dette er en fiktiv rutine 

https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
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eller oppfyllelse av en rettslig plikt som 
Normsorg er underlagt? 

 

Husk henvisning til den aktuelle 
bestemmelsen ved bruk av «rettslig 
plikt». 

 5 Lagringsbegrensning 

Har du vurdert hvor lenge det er 
nødvendig å oppbevare 
personopplysningene, og har du sikret 
at det er utarbeidet frister eller kriterier 
for når personopplysningene skal slettes 
eller anonymiseres? 

  

Husk at  anonymisering er en 
behandling av personopplysninger som 
også må oppfylle kravene til behandling 
av personopplysninger. 

Ja, dette er dokumentert i 
organisasjonens protokoll over 
behandlingsaktiviteter linje 43, 
44 og 45. Det er også 
utarbeidet en rutine for slette- 
og anonymiseringsprosessene. 

 6 Åpenhet 

Har du sikret at den registrerte vil få 
informasjon om behandlingen av 
personopplysninger i samsvar med 
kravene i personvernforordningen 
artikkel 12 til 14? 

  

Ja, dette er beskrevet i 
Normsorgs generelle 
personvernerklæring som det 
linkes til i «footer» på nettsiden. 
Ved start av chattetjenesten 
henvises brukeren også til 
personvernerklæringen (med 
link) for mer informasjon om 
hvordan Normsorg behandler 
personopplysninger. 

 7 Åpenhet og rettferdighet 

Har du husket å vurdere om det er 
behov for å implementere flere tiltak for 
å ivareta prinsippene om åpenhet og 
rettferdighet? 

Det er snakk om sårbare 
registrerte og 
beskyttelsesverdige 
personopplysninger, men ikke 
spesielt uventet eller 
inngripende behandling av 



 
 

Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren  
www.normen.no 

 
 

Utgitt av: 
 

Sekreteriatet for Normen 

Personvernprinsippene 
Støttedokument   
Faktaark nr 57 
Versjon: 1.0 
Dato: 21.05.2021 

 

Faktaark 29 – Hjemmekontor   Side 21 av 7 

 

Dette kan være aktuelt hvis 
behandlingen er uventet eller 
inngripende for den registrerte. F.eks. 
kan det være aktuelt ved overvåking, 
kontrolltiltak overfor ansatte eller bruk av 
ny profilering til å ta beslutninger. 

personopplysninger. Den 
registrerte velger også selv 
hvilke opplysninger som 
Normsorg skal få tilgang til 
utover IP-adresse.  Ytterligere 
åpenhetstiltak anses ikke 
nødvendig. 

 8 Riktighet 

Har du vurdert om det er behov for å 
etablere tiltak som sikrer at 
personopplysningene alltid er korrekte 
og oppdaterte? 

  

Personopplysninger om brukere 
av tjenesten lagres kun en kort 
tidsperiode. Det er ikke 
identifisert behov for løpende 
oppdatering eller 
kvalitetssikring av 
personopplysninger. 

 9 a) Informasjonssikkerhet (Konfidensialitet 
og integritet) 

Har du vurdert hvilke trusler og 
sårbarheter som kan medføre brudd på 
personopplysningenes konfidensialitet, 
integritet eller tilgjengelighet? Har du 
også vurdert sannsynligheten for at slike 
brudd kan oppstå, og hvilke 
konsekvenser det vil ha for de 
registrertes rettigheter og friheter? 

ROS-analyse er utarbeidet i 
samarbeid mellom prosjektet, 
sikkerhetsarkitekt, representant 
for leverandøren av den 
tekniske løsningen og 
personvernombudet. Se saksnr. 
21/1234 for fullstendig 
vurdering. 

9 b) Informasjonssikkerhet (Konfidensialitet 
og integritet) 

I lys av vurderingen i punkt 10 a), har du 
etablert sikkerhetstiltak som sikrer et 
sikkerhetsnivå som er innenfor det det 
organisasjonen har akseptert? 

 

Etablerte tiltak er dokumentert i 
ROS-analysen i saksnr. 
21/1234. Se også beslutning fra 
ledergruppen om aksept av 
restrisikoen.  

 10 a) Personvernkonsekvenser Behandlingen gjelder et stort 
antall sårbare registrerte (barn 
og unge) og 
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Har du vurdert hvilke 
personvernkonsekvenser behandlingen 
kan gi, og om behandlingen kan 
medføre en høy risiko for de registrertes 
rettigheter og friheter? 

 

beskyttelsesverdige 
personopplysninger (herunder 
helseopplysninger). Den 
oppfyller artikkel 29-gruppens 
kriterier for når det er behov for 
DPIA. Normsorg har konkludert 
med at det er sannsynlig at 
behandlingen kan medføre en 
høy risiko for de registrertes 
rettigheter og friheter, se 
saksnr. 21/1234 for fullstendig 
vurdering. 

10 b) Personvernkonsekvenser 

Hvis du har vurdert at behandlingen vil 
medføre høy risiko for de registrertes 
rettigheter og friheter, har du 
gjennomført en 
personvernkonsekvensvurdering 
(DPIA)? 

Normsorg har gjennomført en 
DPIA, og ledelsen har godkjent 
denne. se saksnr. 21/1234 for 
fullstendig vurdering og 
ledelsens aksept. 

 11 Ansvarlighet 

Har du husket å vurdere om det er 
behov for å utarbeide tiltak for å 
håndtere identifiserte risikoer underveis i 
behandlingen? 

Ja, sikkerhetstiltak er definert i 
ROS-analysen i saksnr. 
21/1234. For å dempe risikoer 
knyttet til 
personvernkonsekvenser 
utarbeides et kurs for nye 
ansatte og en retningslinje for 
hvordan henvendelser via 
chatten skal besvares og 
håndteres.  

12 Den registrertes rettigheter 

Har du sikret at det vil være mulig å 
oppfylle registrertes forespørsler om 
håndheving av rettigheter, i den grad 
disse gjelder? 

Brukernes personopplysninger 
anonymiseres enten 
umiddelbart eller kort tid etter at 
samtalen er avsluttet, så det vil 
sjeldent være aktuelt. 
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For mer informasjon om den registrertes 
rettigheter, se denne veilederen.21 

Henvendelser som kommer inn 
mens det fortsatt behandles 
personopplysninger vil kunne 
imøtekommes og besvares. 
Ungdommene er informert om 
at lagringsperioden er svært 
kort/opplysningene 
anonymiseres kort tid etter at 
samtalen er avsluttet. 

 

For ansattes opplysninger, vil 
ivaretakelse av rettighetene 
skje i samsvar med Normsorgs 
generelle rutine for ivaretakelse 
av registrertes rettigheter. 

 

Ayan lagrer sjekklisten i Normsorgs saksbehandlingssystem, slik at den er tilgjengelig 
for senere oppdateringer, vurderinger og kontrollaktiviteter. 

 

 

  

 

21 Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger: https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-
for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-personopplysninger 

https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-personopplysninger
https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-personopplysninger
https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-personopplysninger
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Vedlegg til faktaark om personvernprinsippene – Skjema for ivaretakelse av 
personvernprinsippene ved oppstart av ny behandling av personopplysninger 

 

22 Faktaark 56 – Formål og behandlingsgrunnlag: https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-
behandlingsgrunnlag  

Kravnr. Aktivitet: 

  

Svar: 

1 Formålsbegrensning 

Hva er formålet med den nye 
behandlingen av personopplysninger? 

  

Husk at alle formål må være spesifikke, 
uttrykkelig angitte og berettigede formål. 

 

2 Dataminimering 

Har du sikret at det kun vil bli samlet inn 
personopplysninger som det er 
nødvendig å behandle for å ivareta 
formålene med behandlingen? 

  

Husk å vurdere hvor høy 
detaljeringsgrad opplysningene må ha 
for å oppfylle formålet 

 

 3 a) Behandlingens lovlighet etter artikkel 6 

Hva er behandlingsgrunnlaget for 
behandlingen av personopplysninger? 

 

Les mer om behandlingsgrunnlag i 
helse- og omsorgssektoren i dette 
faktaarket.22 

  
 

 

https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
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23 Faktaark 56 – Formål og behandlingsgrunnlag: https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-
behandlingsgrunnlag 

3 b) Behandlingens lovlighet etter artikkel 9 

Dette punktet må bare fylles ut hvis 
behandlingen av personopplysninger vil 
omfatte særlige kategorier av 
personopplysninger (for eksempel 
helseopplysninger eller opplysninger om 
fagforeningsmedlemskap): 

  

Hvilket unntak i personvernforordningen 
artikkel 9 nr. 2 oppfyller behandlingen av 
personopplysninger? 

 

Les mer om behandlingsgrunnlag i 
helse- og omsorgssektoren i dette 
faktaarket23. 

  

 

 4 Formålsbegrensning 

Dette punktet må bare fylles ut hvis 
Normsorg skal "gjenbruke" 
personopplysninger som tidligere er 
samlet inn for et annet formål: 

 

4 a) Har du sikret at den nye behandlingen 
av personopplysningene er forenelig 
med formålene som opplysningene først 
ble samlet inn til? 
 

 

4 b) Hvis den nye behandlingen av 
personopplysningene ikke er forenelig 
med formålene som opplysningene først 
ble samlet inn til: Er behandlingen 
basert på den registrertes samtykke 

 

https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-56--formal-og-behandlingsgrunnlag
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eller oppfyllelse av en rettslig plikt som 
Normsorg er underlagt? 

 

Husk henvisning til den aktuelle 
bestemmelsen ved bruk av «rettslig 
plikt» 

 5 Lagringsbegrensning 

Har du vurdert hvor lenge det er 
nødvendig å oppbevare 
personopplysningene, og har du sikret 
at det er utarbeidet frister eller kriterier 
for når personopplysningene skal slettes 
eller anonymiseres? 

  

Husk at en anonymiseringprosess er en 
behandling av personopplysninger som 
også må oppfylle kravene til behandling 
av personopplysninger. 

 

 6 Åpenhet 

Har du sikret at den registrerte vil få 
informasjon om behandlingen av 
personopplysninger i samsvar med 
kravene i personvernforordningen 
artikkel 12 til 14? 

  

 

 7 Åpenhet og rettferdighet 

Har du husket å vurdere om det er 
behov for å implementere flere tiltak for 
å ivareta prinsippene om åpenhet og 
rettferdighet? 

Dette kan være aktuelt hvis 
behandlingen er uventet eller 
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inngripende for den registrerte. F.eks. 
kan det være aktuelt ved overvåking, 
kontrolltiltak overfor ansatte eller bruk av 
ny profilering til å ta beslutninger. 

 8 Riktighet 

Har du vurdert om det er behov for å 
etablere tiltak som sikrer at 
personopplysningene alltid er korrekte 
og oppdaterte? 

  

 

 9 a) Informasjonssikkerhet (Konfidensialitet 
og integritet) 

Har du vurdert hvilke trusler og 
sårbarheter som kan medføre brudd på 
personopplysningenes konfidensialitet, 
integritet eller tilgjengelighet? Har du 
også vurdert sannsynligheten for at slike 
brudd kan oppstå, og hvilke 
konsekvenser det vil ha for de 
registrertes rettigheter og friheter? 

 

9 b) Informasjonssikkerhet (Konfidensialitet 
og integritet) 

I lys av vurderingen i punkt 10 a), har du 
etablert sikkerhetstiltak som sikrer et 
sikkerhetsnivå som er innenfor det det 
organisasjonen har akseptert? 

 

 

 10 a) Personvernkonsekvenser 

Har du vurdert hvilke 
personvernkonsekvenser behandlingen 
kan gi, og om behandlingen kan 
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24 Veileder for rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger: https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-
for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-personopplysninger 

medføre en høy risiko for de registrertes 
rettigheter og friheter? 

 

10 b) Personvernkonsekvenser 

Hvis du har vurdert at behandlingen vil 
medføre høy risiko for de registrertes 
rettigheter og friheter, har du 
gjennomført en 
personvernkonsekvensvurdering 
(DPIA)? 

 

 11 Ansvarlighet 

Har du husket å vurdere om det er 
behov for å utarbeide tiltak for å 
håndtere identifiserte risikoer underveis i 
behandlingen? 

 

12 Den registrertes rettigheter 

Har du sikret at det vil være mulig å 
oppfylle registrertes forespørsler om 
håndheving av rettigheter, i den grad 
disse gjelder? 

 

For mer informasjon om den registrertes 
rettigheter, se denne veilederen.24 

 

https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-personopplysninger
https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-personopplysninger
https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-for-rettigheter-ved-behandling-av-helse-og-personopplysninger
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Kravtabellen er strukturert iht tabellen nedenfor og er iht innholdsfortegnelsen i Normen.  
 

Område Delområde 

A.  
Ledelse og ansvar 

a. Roller og ansvar for informasjonssikkerhet og personvern 
b. Dataansvarliges ansvar 
c. Databehandlers ansvar  
d. Styringssystemet 
e. Ledelsens gjennomgang 

B.  
Risikostyring 

a. Forholdsmessighet ved valg av tiltak 
b. Minimumskrav for å sikre konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og 

robusthet 
c. Oversikt over teknologi og behandling av helse- og personopplysninger 
d. Risikovurdering og risikohåndtering 
e. Vurdering av personvernkonsekvenser 

C.  
Grunnleggende om 

behandling av helse- og 
personopplysninger 

a. Behandlingsgrunnlag 
b. Plikter og krav ved behandling av helse- og personopplysninger  
c. Innebygd personvern 

D. 
Informasjonssikkerhet 

a. Medarbeidere, kompetanse og holdningsskapende arbeid  
b. Tilgangsstyring   
c. Fysisk sikkerhet og håndtering av utstyr    
d. Sikker IT-drift  
e. Kommunikasjonssikkerhet 
f. Digital kommunikasjon til den registrerte   
g. Leverandørforhold og avtaler 
h. Håndtering av informasjonssikkerhetsbrudd    
i. Nødrutiner 

 

Bruk av kravtabellen 
Kravtabellen er utformet med tanke på gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner. Den kan også brukes i andre 
sammenhenger der det trengs en systematisk oversikt over Normens krav. Eksempler på dette kan være i 
anskaffelser, for en leverandør til å vise samsvar eller i revisjon og utvikling av et system. 
 
Forklaring til innholdet i kravtabellen nedenfor: 
 
Krav 
Kravtabellen inneholder krav med ”skal” i Normen slik at det på en enkel måte er mulig å verifisere om 
virksomheten følger Normen. Alle spørsmål skal besvares med ”Ja” for at kravet skal være oppfylt. Det anbefales å 
bruke kravtabellen sammen med Normen slik at kravet vurderes ift temaet som behandles i Normen.  

Virksomheten skal vurdere hvilke krav fra Normen som gjelder basert på den konkrete behandlingen av 
personopplysninger (jf. Normen kap 3.1) 
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Kap. i Normen 
Referanse til kapittelnummer i Normen.  
 
Kap. i ISO 27001 
Referansene er iht ISO 27001 – 2017 og ISO 27001 – 2017 Annex A. 
 
Spesielt om A.18.1: Annex A: viser til at «alle relevante lovfestede, regulatoriske og kontraktsmessige krav samt 
organisasjonens tilnærming til å oppfylle disse kravene skal være uttrykkelig identifisert og dokumentert», men 
uten å spesifisere disse kravene nærmere. Dette kravet i ISO er ikke tatt med i lista. Det utløses automatisk dersom 
kravet i Normen har hjemmel i lov/forskrift. Hvis en virksomhet mener å oppfylle A.18.1, bør det verifiseres at 
Normens spesifikke krav på dette området etterleves. 
 
* = Kravet i Normen er delvis dekket av ISO 27001. Det vil si at kravene i Normen er mer konkrete og utdypende 
enn kravene i ISO 27001. I disse tilfellene er dette markert med en * bak kapittelnummeret.  
 
(A.X.X* & A.Y.Y*) = A.X.X  og A.Y.Y er hver for seg delvis dekkende for kravet i Normen. Disse to kravene vurderes 
til sammen å utgjøre fullstendig samsvar med det aktuelle kravet i Normen, som er synliggjort ved bruk av 
parentes og skilletegnet "&". 
 
Systemkrav i behandlingsrettet helseregister 
Angir sikkerhetskrav som skal ivaretas i systemer som behandler helse- og personopplysninger (tidligere Faktaark 
38). For noen krav er det angitt eksempler på  sikkerhetskrav til systemer som ikke direkte kan leses ut av Normen. 
Disse er angitt som ”Eksempler på sikkershetskrav:”. 
 
Kravet gjelder ikke helt eller delvis for virksomheten (Må begrunnes) 
Normen bygger på prinsippet om forholdsmessig sikring. Ved bruk av kravtabellen må virksomheten derfor avgjøre 
hvilke spørsmål som er relevante, og foreta konkrete avveininger i forhold til virksomhetens størrelse, art og 
omfang for behandling av helse- og personopplysninger, pasientsikkerhet, risikobildet mv. Bortfaller kravet må 
dataansvarlig redegjøre for hvorfor kravet utgår. 
 
Er kravet ivaretatt? 
Kryss av om kravet er ivaretatt eller ikke. 
 
Hjemmel til kravet i lov eller forskrift  
Der kravet i Normen gjenspeiler et krav i en lov eller forskrift, så er dette oppgitt i kolonnen for 
sammenligning med relevant bestemmelse i lov eller forskrift. Det betyr ikke at kravet i Normen er 
identisk med kravet i lov eller forskrift. Kravet i Normen kan for eksempel være strengere eller mer 
konkret enn kravet i lov eller forskrift. Kravet i lov eller forskrift kan også gjelde avgrensede deler av 
virksomhetens aktiviteter eller behandling av personopplysninger. Oversikten over krav i lover og 
forskrifter er ikke uttømmende. Virksomheten er alltid ansvarlig for å selv vurdere om den er underlagt 
kravet i lov eller forskrift, og for å sikre at den legger riktig bestemmelse til grunn. For eksempel må 
virksomheten selv vurdere om den utfører aktiviteter som er underlagt pasientjournalloven dersom 
kravet bygger på en bestemmelse i pasientjournalloven. 
 
Følgende akronymer for hjemmel er benyttet i tabellen: 
- EFF: Eforvaltningsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988) 

o Med utgangspunkt i hva et forvaltningsorgan er, vurderes forskriften som relevant for kun enkelte 
virksomheter i sektoren (jf jusinfo.no: Forvaltningsloven gjelder etter § 1 for ”den virksomhet som 
drives av forvaltningsorganer “ (offentlig virksomhet), når ikke annet er bestemt i eller i medhold av 
lov. Et forvaltningsorgans virksomhet omfattes også av forvaltningsloven, når forvaltningen ikke 
fatter vedtak og utøver offentlig myndighet, dvs. når handlingen ikke anses for å være ”bestemmende 
for rettigheter eller plikter” og dermed ikke er ”utøvelse av offentlig myndighet”. Forvaltningen er 
således i all sin virksomhet underlagt de lovfestede og ulovfestede regler om offentlig saksbehandling, 
også når ikke myndighet eller vedtakskompetanse utnyttes.” og Wikipedia ”I Norge er 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988
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forvaltningsorgan typisk regjeringen, departementene, direktorater, fylkeskommuner og kommuner. 
Kommunestyre og fylkesting regnes også gjerne med.” ) 

- FLK: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250) 

- HFL: Helseforskningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44  
- HPL: Helsepersonelloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64  
- HRL: Helseregisterloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43) 
- HTL: Helse- og omsorgstjenesteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) 
- HTIL: Helsetilsynsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-12-15-107)  
- PBL: Pasient- og brukerrettighetsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63) 
- PJF: Pasientjournalforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168) 
- PJL: Pasientjournalloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42) 
- POL: Personopplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38) 
- PVF: Personvernforordningen (GDPR) (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38) 
 
Følgende tegn viser sammenhengen mellom kravet i bestemmelsen og kravet i Normen: 
 

Tegn:  Beskrivelse: Illustrasjon 

§> 
Kravet i normen er identisk med et av flere krav som 
bestemmelsen inneholder 
  

= 
Kravet i normen og bestemmelsen er identiske 
 
  

~ 
Kravet i normen er en av flere konkrete måter å 
oppfylle en generell bestemmelse 
  

~+ 
 

Kravet i normen er en av flere konkrete måter å 
oppfylle en generell bestemmelse, men normen har 
også egne krav  

§+ 
 

Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen 
har også egne krav  

 
 
Eksempel på hvordan tegnene brukes:   

 
 
Kravet blir ivaretatt av databehandler 
Kolonnen kan benyttes til å markere om kravet blir ivaretatt av databehandler. For krav som ikke kan overlates til 
databehandler er feltet grået ut. 
 
Krav som både dataansvarlig og databehandler skal ivareta er markert med grønt. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-12-15-107
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
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Samlet oversikt Normens krav 
 

Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

1.  Valg av egnede tekniske og organisatoriske tiltak skal 
vurderes i forhold til virksomhetens størrelse, art og omfang 
for behandling av helse- og personopplysninger, 
pasientsikkerhet og risikobildet mv. 

1.5 6.1.1 
8.1     Ja  Nei 

PVF artikkel 32  

 
PJL § 22  
HRL § 21  
FLK § 6  

2.  Valgte tiltak skal være basert på gjennomførte 
risikovurderinger. 

1.5 6.1.3 
8.3   Ja  Nei 

PVF artikkel 32  

Ja  Nei 
PVF artikkel 35 (1)  

PJL § 22  
HRL § 21  

3.  Valgte tiltak skal være forholdsmessige ift virksomhetens 
størrelse og omfanget av behandling av personopplysninger. 
 1.5 6.1* 

8.1.*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PVF artikkel 35 (1) 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

 

4.  Virksomhetens øverste ledelse har ansvaret for å sørge for at 
virksomheten følger gjeldende krav til informasjonssikkerhet 
og personvern. 2 

5.1 
5.2 
5.3  

  Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

HTL § 5-10 første 
punktum 

PVF artikkel 24 
FLK § 7 

 

 

5.  Virksomhetens øverste ledelse skal ha bestemt et nivå for 
akseptabel risiko. 2 

3.2 6.1.2   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 
FLK § 5 og 6 

 

Ja  Nei 

6.  Virksomhetens øverste ledelse er ansvarlig for håndtering av 
risiko 2 6.1.3   Ja  Nei 

PJL § 23 
HRL § 22 
FLK § 6 

 
Ja  Nei 

7.  Virksomhetens øverste ledelse skal sørge for velfungerende 
styring og kontroll. 2 6.2   Ja  Nei 

PVF artikkel 24 
første ledd 

FLK §§ 3 og 4 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

8.  Virksomheten skal dokumentere alle tiltak.  

2 6.1.3   Ja  Nei 

PVF artikkel 5 nr. 2 
og 32 

PJL §§ 22 og 23 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

9.  Virksomhetens øverste ledelse skal sørge for å etablere roller 
og funksjoner med tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å 
gjennomføre nødvendige oppgaver for å ivareta ansvaret. 2.1 5.3   Ja  Nei 

PJL §§ 22 og 23 
PVF artikkel 24 

første ledd 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 

10.  Det skal være tydelig hvem som er ansvarlig, og hva de er 
ansvarlig for. 2.1 5.3   Ja  Nei 

PJL §§ 22 og 23 
PVF artikkel 24 

første ledd 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 

11.  Alle skal være kjent med hvilke oppgaver de har. 
2.1 5.3   Ja  Nei 

PJL §§ 22 og 23 
PVF artikkel 24 

første ledd 

 
Ja  Nei 

12.  Alle skal ha tilstrekkelig kunnskap om andres relevante ansvar 
og oppgaver. 2.1 5.3   Ja  Nei 

PJL §§ 22 og 23 
PVF artikkel 24 

første ledd 

 
Ja  Nei 

13.  Alle skal være kjent med hvem som har myndighet til å ta 
beslutninger. 2.1 5.3   Ja  Nei 

PJL § 23 
PVF artikkel 24 

første ledd 

 
Ja  Nei 

14.  Virksomhetens øverste ledelse skal sørge for at det utpekes 
et personvernombud for offentlige virksomheter og for 
private virksomheter når informasjonsbehandlingens omfang, 
art og formål krever det.  
 
 

2.1 5.3*   Ja  Nei PVF artikkel 37 (1) 

 

Ja  Nei 

15.  Personvernombudet skal gis tilstrekkelige ressurser og tilgang 
på relevant kompetanse til å utføre sine plikter. 2.1 7.1* 

7.2*   Ja  Nei PVF artikkel 38 (2)  Ja  Nei 

16.  Personvernombudet skal ikke ha interessekonflikt med 
eventuelle andre roller som vedkommende har i 
virksomheten, og skal ikke motta instruksjoner om hvordan 
oppgavene skal utføres.  

2.1    Ja  Nei PVF artikkel 38 (3) 
(6) 

 

Ja  Nei 

17.  Virksomheten skal ha etablert et styringssystem for 
informasjonssikkerhet og personvern (internkontroll). 2.4 4.4   Ja  Nei PJL § 23  Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

PVF artikkel 24 
første ledd 

18.  Styringssystemet skal være tilpasset virksomhetens størrelse, 
risiko, egenart og aktiviteter og informasjonsbehandlingens 
art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i. 

2.4 4.3   Ja  Nei PVF artikkel 24 og 
32 

 
Ja  Nei 

19.  Øverste ledelse skal ha gjort styringssystemet kjent i 
virksomheten. 2.4 5.1   Ja  Nei FLK §§ 3 og 7(d)  Ja  Nei 

20.  Virksomhetens øverste ledelse skal gi tilstrekkelige 
økonomiske rammer og ressurser for gjennomføring av 
nødvendige aktiviteter. 

2.4 7.1   Ja  Nei PJL § 23 
 

Ja  Nei 

21.  Styringssystemet skal dokumenteres.  

2.4 7.5.1   Ja  Nei 

PJL § 23 
PVF artikkel 5 nr. 2 
og 24 første ledd 

FLK § 3 og 5 

 

Ja  Nei 

22.  Dokumenter i styringssystemet blir holdt løpende oppdatert 
og arkivert fra det tidspunktet dokumentet ble erstattet med 
en ny gjeldende versjon. 

2.4 7.5.2   Ja  Nei FLK § 5 (3) 
 

Ja  Nei 

23.  Dataansvarlig vurderer om detaljert informasjon som kan ha 
sikkerhetsmessig betydning skal fjernes før utlevering eller 
ved deling med annen virksomhet. 

2.4 A.8.2.3*   Ja  Nei PJL §§ 22 og 23 2. 
ledd 

 
Ja  Nei 

24.  Dokumentasjon av risiko og tiltak knyttet til 
informasjonssikkerhet skal sikres ut fra de behov for sikkerhet 
som foreligger. 

2.4 7.5.3   Ja  Nei PJL §§ 22 og 23 2. 
ledd 

 
Ja  Nei 

25.  Dokumentasjon av risiko og tiltak skal til enhver tid være 
oppdatert og tilgjengelig. 2.4 8.2 

8.3   Ja  Nei PVF artikkel 24, 1. 
FLK § 5 

 Ja  Nei 

26.  Virksomheten (dersom offentlig virksomhet) skal beskrive mål 
og etablere en strategi for informasjonssikkerhet. 2.4 6.2   Ja  Nei EFF § 15 (1)   

27.  Øverste ledelse skal selv gjennomgå virksomhetens 
aktiviteter innen informasjonssikkerhet og personvern minst 
en gang i året. 

2.5 9.3*   Ja  Nei PVF artikkel 24, 1. 
FLK § 8 

 
Ja  Nei 

28.  Dersom gjennomgangen avdekker at virksomhetens 
risikonivå ikke er akseptabelt, skal det vedtas tiltaksplaner 
med tiltaksfrister og plassering av ansvar.  

2.5 9.3   Ja  Nei 
PJL § 23 
HRL § 22 
FLK § 6 

 
Ja  Nei 

29.  Ledelsens gjennomgang skal dokumenteres.  2.5 9.3   Ja  Nei PJL § 23 
PVF artikkel 5 nr. 2 

 Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

HRL § 22 
FLK § 5 

30.  Virksomheten skal etablere tekniske og organisatoriske tiltak 
som er egnet for å håndtere risiko på en tilfredsstillende 
måte. 3 6.1.3   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 
(1)(b) 

 

Ja  Nei 

31.  Tiltakene for å sikre konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet 
og robusthet i informasjonssystemene skal balanseres. 3 6.1.2   Ja  Nei PVF artikkel 32  Ja  Nei 

32.  Når et akseptabelt risikonivå vurderes, skal det tas hensyn til 
den tekniske utviklingen, gjennomføringskostnadene og 
informasjonsbehandlingens art, omfang, formål og 
sammenhengen den utføres i.  

3 6.1.2   Ja  Nei PVF artikkel 32 (1) 

 

Ja  Nei 

33.  I arbeidet med risikostyring skal det tas hensyn til for 
eksempel type og mengde opplysninger, virksomhetens 
størrelse og behandlingens kompleksitet. 

3 6.1.1   Ja  Nei PVF artikkel 32 (1) 
 

Ja  Nei 

34.  Egnede tekniske og organisatoriske tiltak skal velges og 
vurderes opp mot virksomhetens art og omfang for 
behandling av helse- og personopplysninger, 
pasientsikkerhet, risikobildet mv. 

3.1 
6.1.1* 
8.1*   Ja  Nei PVF artikkel 32 

 

Ja  Nei 

35.  Virksomheten skal sørge for at det er forholdsmessighet 
mellom risiko og tiltakets kostnad. 3.1 6.1.3   Ja  Nei PVF artikkel 32  Ja  Nei 

36.  Virksomheten skal fastsette nivå for akseptabel risiko basert 
på Normens minimumskrav til informasjonssikkerhet og 
eventuelt egne informasjonssikkerhetsmål.  

3.2 6.1.2*   Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

EFF § 15 

 
Ja  Nei 

37.  Følgende minimumskrav til konfidensialitet skal være fastsatt: 
Virksomheten skal ivareta taushetsplikten og for øvrig sikre 
mot at uvedkommende får kjennskap til opplysninger.  
• hindre uautorisert tilgang til helse- og 

personopplysninger og annen informasjon med 
betydning for informasjonssikkerheten 

• avgrense tilgang for autorisert personell iht. tjenstlig 
behov 

3.2 

(A.9.2*, 
A.10.1*, 
A.11.1*, 
A.11.2*, 
A.12.4* 

& 
A.13.2.4*) 

  Ja  Nei 

PJL §§ 15, 19, 22 
HPL § 21, 21 a 

PJF § 14 
PVF artikkel 5 nr. 1 f 

 

Ja  Nei 
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

• ha oversikt (logger) over alle som har hatt tilgang til 
helse- og personopplysninger og annen informasjon med 
betydning for informasjonssikkerhet 

38.  Følgende minimumskrav til integritet skal være fastsatt: 
Virksomheten skal sikre at helse- og personopplysninger og 
annen informasjon med betydning for 
informasjonssikkerheten er sikret mot utilsiktet eller 
uautorisert endring eller sletting. 
• logge hvem som har foretatt registrering, endring, 

retting og sletting 
• hindre utilsiktet eller uautorisert endring eller sletting 
• sikre at helse- og personopplysninger registreres på rett 

person 
• sikre at helse- og personopplysninger føres i henhold til 

relevant kodeverk og terminologi 
• sikre at helse- og personopplysninger er korrekte og om 

nødvendig oppdaterte  
• hindre at kopier av data blir en kilde til utdatert 

informasjon 

3.2 

A.12.4* 
A.9.2*  

A.9.4.1* 
A.12.3* 

  Ja  Nei 

PJL § 22 
PJF § 14 

PVF artikkel 5 nr. 1 
f, PVF art 32 nr. 1 

bokstav b 

 

Ja  Nei 

39.  Følgende minimumskrav til tilgjengelighet og robusthet skal 
være fastsatt: 
Virksomheten skal sikre at helse- og personopplysninger og 
annen informasjon med betydning for 
informasjonssikkerheten er tilgjengelig til rett tid. 
• sikre at helse- og personopplysninger er tilgjengelig iht. 

tjenstlig behov 
• sikre forsvarlig og stabil drift av informasjonssystemene 
• sikre at det finnes egnede tekniske og organisatoriske 

tiltak som muliggjør forebygging, deteksjon, 
skalerbarhet, håndtering og gjenoppretting 

• sikre at informasjonssystemene er tilgjengelig iht. 
virksomhetens tilgjengelighetskrav 

3.2 

(A.9.2*, 
A.12.1*, 

A.12.4.1*, 
A.17.1* 

& 
A.17.2*) 

  Ja  Nei 

PJL § 19, 1. ledd 
PJL § 22 

PJF § 14, 3. ledd 
PVF artikkel 5 nr. 1 

f, PVF 32 nr. 1 
bokstav b og c? 

 

Ja  Nei 

40.  Brudd på kravene til konfidensialitet, integritet, 
tilgjengelighet og robusthet skal behandles som avvik. 3.2 A.16.1   Ja  Nei PVF artikkel 33  Ja  Nei 
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

41.  Virksomheten skal ha utarbeidet protokoll over behandlinger 
av helse- og personopplysninger. 3.3 A.8.1.1*   Ja  Nei PVF artikkel 30   

42.  Virksomheten skal ha oversikt over IKT-systemer, 
infrastruktur, digitale tjenester og annen informasjon med 
betydning for informasjonssikkerheten, mv. 
Oversikten bør være dokumentert. 

3.3 A.8.1.1   Ja  Nei 
PJL § 22 
FLK § 6 

HRL § 21 

 

Ja  Nei 

43.  Virksomheten skal gjennomføre risikovurderinger og vurdere 
sannsynligheten for og mulige konsekvenser av at en 
hendelse inntreffer. 

3.4 6.1.2   Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

FLK § 6 

 
Ja  Nei 

44.  Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å redusere risikoen 
dersom risikoen er uakseptabel. 3.4 6.1.3 

8.3   Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

FLK § 7 

 
Ja  Nei 

45.  Risikovurdering skal som minimum gjennomføres før: 
• etablering av eller endring i behandling av helse- og 

personopplysninger 
• etablering av nye systemer eller registre som inneholder 

eller benytter helse- og personopplysninger 
• det etableres organisatoriske, tekniske eller andre 

endringer med betydning for informasjonssikkerheten 
• det etableres eller endres tilgang til helseopplysninger 

mellom virksomheter 

3.4 6.1.2* 
8.2*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 (1) 
FLK § 6 

 

Ja  Nei 

46.  Virksomhetens ledelse skal jevnlig gjennomføre 
risikovurderinger som ledd i sitt arbeid med å kontrollere 
informasjonssikkerheten. 

3.4 8.2   Ja  Nei 
PVF artikkel 24 

FLK § 8 

 
Ja  Nei 

47.  Risikovurderinger skal gjennomføres med utgangspunkt i 
minimumskravene for konfidensialitet, integritet, 
tilgjengelighet og robusthet og kontrolleres mot 
virksomhetens nivå for akseptabel risiko. 

3.4 8.2   Ja  Nei 
PVF artikkel 24 og 

32 
FLK § 8 

 

Ja  Nei 

48.  Det skal tas avgjørende hensyn til konsekvenser for pasient/ 
bruker og forsvarlig helsehjelp i risikovurderingene. 3.4 6.1.2*   Ja  Nei HRL § 21   

49.  Risikovurderinger skal dokumenteres. 

3.4 8.2   Ja  Nei 
PJL § 23 

PVF artikkel 5 (2)  
FLK § 5 

 

Ja  Nei 
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

PVF art. 24 nr. 1 

50.  Der det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å oppnå 
akseptabel risiko, skal tiltakene fremgå av en plan med frist 
og ansvarlig for gjennomføring. 
 

3.4 6.1.3   Ja  Nei FLK § 5 og 6 

 

Ja  Nei 

51.  Planen for tiltakene skal forankres hos virksomhetens ledelse. 3.4 5.1   Ja  Nei FLK § 3  Ja  Nei 

52.  Virksomheten skal sikre at den har tilstrekkelig kompetanse 
tilgjengelig for å kunne vurdere risiko. 3.4 7.2   Ja  Nei FLK § 7  Ja  Nei 

53.  Representanter for de som yter helsehjelp skal søkes 
involvert i risikovurderinger der det er relevant. 

3.4 6.1.2*   Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 

 

Ja  Nei 

54.  De som utfører risikovurderingene, skal ha en tydelig 
eskaleringsvei til ledelsen/styret. 3.4 5.3   Ja  Nei FLK § 8  Ja  Nei 

55.  Resultater fra risikovurderingen og plan for oppfølging av 
tiltak skal kommuniseres på rett detaljnivå til virksomhetens 
ledelse og ev. styret der dette er relevant. 

3.4 7.4*   Ja  Nei FL § 9 
 

Ja  Nei 

56.  Virksomheten skal alltid vurdere hvilke konsekvenser 
behandling av helse- og personopplysninger medfører for den 
registrerte. 

3.5 6.1.2*   Ja  Nei PVF artikkel 35 (1) 
 

 

57.  Virksomheten skal dokumentere, i en overordnet vurdering, 
lovligheten av behandlingen, formålet, hvordan personvernet 
til den registrerte er ivaretatt, og at det er gjort tilstrekkelige 
tiltak for å håndtere risikoene. 

3.5    Ja  Nei PVF artikkel 35 (1) 

 

 

58.  Hvis det er sannsynlig at en behandling medfører høy risiko 
for de registrerte, skal virksomheten gjennomføre en mer 
grundig personvernkonsekvensvurdering (DPIA). 

3.5    Ja  Nei PVF artikkel 35 (1) 
 

Ja  Nei 

59.  Personvernkonsekvensvurderingen skal gjennomføres før 
behandlingen av personopplysninger starter. 3.5.1    Ja  Nei PVF artikkel 35 (1)   

60.  Personvernkonsekvensvurdering skal gjennomføres når det 
medfører høy risiko for personvernet, herunder: 
• når helseopplysninger behandles i stor skala  
• ved bruk av ny teknologi 

3.5.1    Ja  Nei PVF artikkel 35 (1) 
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

• når personopplysninger behandles på en automatisert, 
systematisk og omfattende måte, og dette danner 
grunnlag for avgjørelser som har rettsvirkning eller 
påvirker den registrerte i betydelig grad 

• dersom behandlingens art, omfang, formål og 
sammenhengen den utføres i, tilsier det  

 
Konsulter Datatilsynet for liste med når 
personvernkonsekvensvurdering skal gjennomføres 

61.  Personvernkonsekvensvurderingen skal minst inneholde: 
• en systematisk beskrivelse av behandlingsaktivitetene av 

helse- og personopplysninger 
• beskrivelse av formålet med behandlingen av 

personopplysninger 
• vurdering om behandlingene av helse- og 

personopplysninger er nødvendige og står i rimelig 
forhold til formålet 

• vurdering av risikoene for personvernet til den 
registrerte 

• planlagte risikoreduserende tiltak for ivaretakelse av 
personvernet 

3.5.1    Ja  Nei PVF artikkel 35 (7) 

 

 

62.  Personvernombudet, om det er utpekt, skal bli rådført ved 
gjennomføring av personvernkonsekvensvurderingen. 3.5.1    Ja  Nei PVF artikkel 39 (c)  Ja  Nei 

63.  Det skal planlegges tiltak som reduserer risikoen for 
personvernet iht. personvernkonsekvensvurderingen. 3.5.1    Ja  Nei PVF artikkel 35  Ja  Nei 

64.  Den dataansvarlige skal rådføre seg med Datatilsynet, før 
behandlingen starter, dersom behandlingen av helse- og 
personopplysninger vil medføre høy risiko som ikke kan 
reduseres ved hjelp av rimelige tiltak. 

3.5.1 A.6.1.3*   Ja  Nei PVF artikkel 36 

 

Ja  Nei 

65.  Behandlingsgrunnlag skal fastsettes før behandlingen av helse 
og personopplysningen starter, eller ved endringer i 
behandlingen. 

4.1    Ja  Nei PVF artikkel 5 nr. 1 
bokstav a og 6 

 
 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/vurdering-av-personvernkonsekvenser/nar-ma-man-gjennomfore-en-vurdering-av-personvernkonsekvenser/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/vurdering-av-personvernkonsekvenser/nar-ma-man-gjennomfore-en-vurdering-av-personvernkonsekvenser/
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

66.  Behandlingsgrunnlaget skal dekke alle behandlingene som 
utføres, innsamling, registrering, lagring, sletting, utlevering, 
mv. 

4.1    Ja  Nei PVF artikkel 6 
 

 

67.  Behandlingsgrunnlaget skal dokumenteres. 4.1    Ja  Nei PVF artikkel 5 nr. 2    

68.  Virksomheten skal legge til rette for tekniske og 
organisatoriske tiltak slik at den registrerte kan få innfridd 
sine rettigheter. 

4.2    Ja  Nei PVF artikkel 12, 13, 
12, 1524 og 32 

 
 

69.  Virksomheten skal sørge for at alt personell som gis tilgang til 
helse- og personopplysninger og annen informasjon 
underlagt taushetsplikt, er kjent med taushetsplikten. 4.2.1 A.13.2.4   Ja  Nei 

PJL § 15 og 16 
HPL § 21 og 21 a 

PVF artikkel 9, 2. i) 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 

70.  Virksomheten skal legge til rette for at personellet kan ivareta 
taushetsplikten. 4.2.1 5.1* 

A.7.2.1*   Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
 

71.  Brudd på taushetsplikten skal behandles som avvik. 

4.2.1 
A.7.2.3* 
A.16.1* 

  Ja  Nei 

PJL § 23 
HRL § 22 
FLK § 9 

PVF artikkel 33 og 
34 

 

Ja  Nei 

72.  Virksomheten skal gi informasjon til den registrerte på en 
kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte og med et 
klart og enkelt språk. 

4.2.2    Ja  Nei PVF artikkel 12 
 

 

73.  Informasjonen til den registrerte skal gis skriftlig eller på en 
annen måte, herunder elektronisk dersom det er 
hensiktsmessig. 

4.2.2  Pasient-
rettigheter  Ja  Nei 

PVF artikkel 15 (3) 
EFF § 3 

 
 

74.  Den registrerte skal gis informasjonen muntlig kun når den 
registrerte identifiserer seg. 4.2.2    Ja  Nei PVF artikkel 12   

75.  Ved innsamling av opplysninger skal den dataansvarlige på en 
forståelig måte gi den registrerte informasjon om sine 
rettigheter og hvordan personopplysningene behandles. 

4.2.2    Ja  Nei PVF artikkel 13 og 
14 
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

76.  Virksomheten skal sikre at den registrerte kan få innsyn i 
opplysninger registrert om seg selv. 

4.2.3  Pasient-
rettigheter  Ja  Nei 

PJL § 18 
PJF § 11 

PBL § 5-1 
PVF artikkel 15 

 

 

77.  Virksomheten skal sikre at den registrerte kan få innsyn i egen 
logg over hvem, og fra hvilken virksomhet, som har tilegnet 
seg hvilke opplysninger, og på hvilket tidspunkt. 

4.2.3 A.12.4.1* Pasient-
rettigheter  Ja  Nei 

PJL § 18, 1. ledd 
PBL § § 5-1, 1.ledd 

 
 

78.  Virksomheten skal sikre at den registrerte kan få kunnskap 
om hvilke personopplysninger om seg selv som virksomheten 
behandler. Dette omfatter også kunnskap om hvem fra andre 
virksomheter som har tilegnet seg opplysningene. 

4.2.3 A.8.1.1*   Ja  Nei 
PJL § 18 
PJF § 11 

PVF artikkel 15 

 

 

79.  Virksomheten skal sikre at den som gjør sine rettigheter 
gjeldende, er identifisert. 4.2.3    Ja  Nei PJL § 13   

80.  Pasienten skal, som utgangspunkt, gis innsyn i alle 
opplysninger i behandlingsrettet helseregister som 
omhandler seg selv. Dette gjelder også lydopptak, 
røntgenbilder, videoopptak etc. 

4.2.3.1    Ja  Nei 
PJL § 18 
HRL § 24 
PBL 5-1 

 

 

81.  Helsepersonell skal på anmodning gi forklaring på faguttrykk 
mv. 4.2.3.1    Ja  Nei PBL § 5-1   

82.  Det skal legges til rette for at samiskspråklige, 
fremmedspråklige og personer med funksjonshemninger kan 
utøve innsynsretten. 

4.2.3.1    Ja  Nei PJF § 11 
 

 

83.  Tiltak som sikrer at samiskspråklige, fremmedspråklige og 
personer med funksjonshemninger kan utøve innsynsretten 
skal dokumenteres.  

4.2.3.1    Ja  Nei 
PJL § 23 
HRL § 22 

 
 

84.  Pasienten kan nektes innsyn i opplysninger i journalen eller 
deler av journalen dersom det er påtrengende nødvendig for 
å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten 
selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer 
som står vedkommende nær.  

4.2.3.1    Ja  Nei PBL § 5-1 

 

 

85.  Dataansvarlig skal gi innsyn innen 30 dager, uten kostnad for 
pasienten.  4.2.3.1    Ja  Nei PVF artikkel 12 nr. 3 

og 5. 
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

86.  Retting i journal skal skje ved at oppføringen føres på nytt, 
eller ved at en datert rettelse tilføyes i journalen. Retting skal 
ikke skje ved at opplysninger slettes.  

4.2.4.1 A.9.1.1* Pasient-
rettigheter  Ja  Nei HPL § 42 

 
 

87.  Retting og sletting skal som hovedregel utføres av den som 
har signert opplysningene. 
 

4.2.4.1 A.9.1.1*   Ja  Nei PJF § 15 
 

 

88.  Retting eller sletting skal utføres av helsepersonell utpekt av 
den dataansvarlige, når den som har signert ikke kan utføre 
det.  

4.2.4.1 A.9.1.1*   Ja  Nei PJF § 15 
 

 

89.  Opplysninger som er ført på feil person skal slettes, med 
mindre allmenne hensyn tilsier at sletting ikke bør foretas. 4.2.4.1 A.9.1.1* Pasient-

rettigheter  Ja  Nei HPL § 44 
 

 

90.  Dataansvarlig skal underrette enhver mottaker som har fått 
utlevert personopplysninger som i etterkant er rettet eller 
slettet, om enhver retting eller sletting av 
personopplysninger. 

4.2.4.1    Ja  Nei PVF artikkel 17 

 

 

91.  Dataansvarlig skal underrette den registrerte om nevnte 
mottakere dersom den registrerte anmoder om det. 4.2.4.1    Ja  Nei PVF artikkel 13 og 

14 
 

 

92.  Pasienten skal orienteres om klageadgangen dersom krav om 
retting eller sletting avslås. 4.2.4.1    Ja  Nei PJF § 15   

93.  Virksomheten har det overordnede ansvaret for at pasientens 
rettighet blir ivaretatt. 
 
(Opplysninger kan som hovedregel ikke overføres eller 
tilgjengeliggjøres dersom det er grunn til å tro at pasienten 
eller brukeren ville motsette seg det dersom den ble spurt.  
Overføring og tilgjengeliggjøring kan likevel skje dersom 
tungtveiende grunner taler for det.) 

4.2.5.1    Ja  Nei HPL § 25, 1. ledd 

 

 

94.  Virksomheten skal sikre at pasienten gjøres oppmerksom på 
reservasjonsrettigheten. 4.2.5.1    Ja  Nei 

HPL § 10 
PBL §§ 3-2, 3-3 og 

3-4 

 

 

95.  Virksomheten skal alltid dokumentere hvem det er utlevert 
opplysninger til, og hvilken virksomhet denne tilhører. 4.2.5.1    Ja  Nei PJL § 25   



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

96.  Med mindre pasienten eller brukeren motsetter seg det, skal 
helsepersonell gis tilgang til nødvendige og relevante 
helseopplysninger til samarbeidende personell i den grad 
dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på 
forsvarlig måte. 

4.2.5.2    Ja  Nei HPL § 25 

 

 

97.  Helseopplysningene som utleveres til ledelsen skal så langt 
som mulig ikke være direkte personidentifiserbare. 4.2.5.3 A.8.2* Pasient-

rettigheter  Ja  Nei HPL § 26, 1. ledd 
 

Ja  Nei 

98.  Helseopplysningene som utleveres til ledelsen skal være 
begrenset til det som er nødvendig og relevant for formålet. 4.2.5.3    Ja  Nei    

99.  Helsepersonell skal oppgi pasientens fødselsnummer og 
opplysninger om diagnose, eventuelle hjelpebehov, 
tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato samt 
relevante administrative data til virksomhetsinterne 
pasientadministrative systemer. 

4.2.5.3    Ja  Nei HPL § 26 

 

 

100.  Helseopplysninger, som tilgjengeliggjøres for læring og 
kvalitetssikring, skal begrenses til de opplysninger som er 
nødvendige og relevante for helsepersonellets egen læring 
eller for kvalitetssikring av helsehjelpen. 

4.2.5.4 
A.8.2* 
A.9.1* 
A.9.2* 

Pasient-
rettigheter  Ja  Nei HPL § 29 c 

 

 

101.  I pasientens journal skal det dokumenteres hvilke 
opplysninger som er tilgjengeliggjort for læring og 
kvalitetssikring og hvem de er tilgjengeliggjort til. 

4.2.5.4    Ja  Nei HPL § 29 c 
 

 

102.  Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til 
helsehjelpens karakter ikke lenger antas å være bruk for dem. 4.2.6.1 A.8.1* Pasient-

rettigheter  Ja  Nei PJL § 25 
 

Ja  Nei 

103.  Opplysninger om hvem som har hatt tilgang til eller fått 
utlevert helseopplysninger som er knyttet til pasientens eller 
brukerens navn eller fødselsnummer (logger) skal oppbevares 
til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å 
være bruk for dem. 

4.2.6.1 A.8.1* Logging  Ja  Nei PJL § 25 

 

Ja  Nei 

104.  Opplysningene skal deretter slettes hvis de ikke skal bevares 
etter arkivloven, helsearkivloven eller annen lovgivning. 4.2.6.1 A.8.1.2* Pasient-

rettigheter  Ja  Nei PJL § 25 
 

 

105.  Elektronisk behandlingsrettet helseregister skal alltid 
gjenspeile originalen etter digitalisering. 4.2.6.2 A.8.1.3*   Ja  Nei PJF § 16   



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

106.  Virksomheten, både dataansvarlig og leverandører, skal stille 
krav til og ta hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et 
system eller en løsning. 

4.3 A.14.2*   Ja  Nei PVF artikkel 32 
 

 

107.  Virksomheten skal sørge for at informasjonssystemene 
oppfyller personvernprinsippene og at de ivaretar de 
registrertes rettigheter. 

4.3 
A.14.1* 
A.14.2* 

  Ja  Nei PVF artikkel 25 
 

 

108.  Dataansvarlig skal velge leverandører som er i stand til å 
levere tjenester som oppfyller lovbestemte krav og krav i 
Normen. 

4.3 A.15.1.2*   Ja  Nei PVF artikkel 28 nr. 1 
 

 

109.  Leverandører skal bidra til at dataansvarlig som tar i bruk 
leverandørens produkter og tjenester kan oppfylle kravene. 
 
Om nødvendig må partene gå i dialog for å finne riktige tiltak 
for å kunne oppfylle kravene. 

4.3 A.15.1.2*   Ja  Nei PVF artikkel 28 

 

 

110.  Sikkerhetstiltak skal være egnede og de skal være valgt på 
grunnlag av risikovurderinger. 5 6.1.3   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

111.  Virksomheten skal vurdere om det er nødvendig å 
gjennomføre mer omfattende tiltak enn det som er beskrevet 
i kapittel 5 i Normen. 5 6.1.3   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FLK § 8 

 

Ja  Nei 

112.  Alle medarbeidere i virksomheten skal kontinuerlig læres opp 
i krav som gjelder ivaretakelse av taushetsplikten, 
informasjonssikkerheten og personvernet. 5.1.1 

7.2* 
7.3* 

A.7.2.2* 
  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 

113.  Virksomheten skal innhente taushetserklæring for den 
enkelte medarbeider. 5.1.1 A.7.1.2 

A.13.2.4   Ja  Nei 
PJL § 15, 23 

HRL § 22 

 
Ja  Nei 

114.  Virksomheten skal ha retningslinjer for privat bruk av 
informasjonssystemer og utstyr. 

5.1.1 
A.8.1.3 

 
  Ja  Nei 

PJL § 23 
HRL § 22 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

115.  Virksomheten skal ha etablert tiltak som ivaretar at alle som 
gis tilgang til informasjonssystemer og tilhørende 
informasjon, har tilstrekkelig kompetanse til å benytte 
systemene og til å ivareta informasjonssikkerheten og 
personvernet til den registrerte. 

5.1.2 
A.7.2.1 
A.7.2.2 

 
  Ja  Nei 

PJL §§ 22 og 23 
HRL §§ 21 og 22 

FLK § 7 

 

Ja  Nei 

116.  Kompetansebygging skal være kontinuerlig og tilpasset ulike 
roller og brukergrupper. 

5.1.2 A.7.2.2   Ja  Nei 
PJL §§ 22 og 23 
HRL §§ 21 og 22 

FLK § 7 

 

Ja  Nei 

117.  Nye opplæringstiltak skal vurderes ved teknologiske 
endringer eller endring i rutiner.  

5.1.2 
(A.7.2.2* 

& 
A.12.1.2*) 

  Ja  Nei 
PJL §§ 22 og 23 
HRL § 21 og 22 

FLK § 7 

 

Ja  Nei 

118.  Alle medier (herunder digitalt, papir, osv.) som kan inneholde 
helse- og personopplysninger skal leveres tilbake når et 
arbeidsforhold opphører. 

5.1.3 A.8.1.4   Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

119.  Adgangskort skal leveres tilbake og deaktiveres ved opphør i 
arbeidsforhold. 

5.1.3 

(A.8.1.4*, 
A.9.2.6* 

& 
A.11.1.2*) 

  Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

120.  All tilgang skal sperres ved opphør i arbeidsforhold. 
5.1.3 A.9.2.6   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

121.  Virksomheten skal ha rutiner for å rydde opp i informasjon 
den ansatte kan ha lagret på egen brukerkonto.  5.1.3 A.8.1.4*   Ja  Nei 

PJL § 23 
HRL § 22 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 

122.  Virksomheten skal ha rutiner for autorisering, endring og 
avslutning av tilganger.  

5.2 A.9.2.1 
A.9.2.2   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
PJF § 13 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

123.  Virksomheten skal sørge for, innenfor rammen av 
taushetsplikten, at relevante og nødvendige 
helseopplysninger er tilgjengelige for helsepersonell og annet 
samarbeidende personell når dette er nødvendig for å yte, 
administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til den enkelte.  

5.2 A.9.2*   Ja  Nei 

PJL §§ 15,19 
HPL §§ 21, 25 

PVF artikkel 32 nr. 1 
bokstav b 

 

Ja  Nei 

124.  Virksomheten skal sørge for at opplysningene gjøres 
tilgjengelige på en måte som ivaretar 
informasjonssikkerheten og personvernet. 

5.2 A.9.1.1*   Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

125.  Tilgangsstyring skal etableres for alle informasjonssystemer. 

5.2 A.9.1  Autorisering  Ja  Nei 

PJL § 22 
PJF § 13 

HFL § 7, 1. ledd 
HPL §25, 2.ledd 

PVF artikkel 32 nr. 1 
bokstav b 

 

Ja  Nei 

126.  Tilgangsstyring skal også etableres for administrator- og 
systembrukere. 5.2 A.9.2.3 Autorisering  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

127.  Virksomheten skal sikre at bare autorisert personell med 
tjenstlige behov får tilgang til helse- og personopplysninger. 5.2 A.9.1*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

128.  Tilgang til behandlingsrettede helseregistre skal gis etter en 
konkret beslutning basert på at det er iverksatt eller skal 
iverksettes tiltak for medisinsk behandling av pasienten.  

5.2 A.8.1.3* Autorisering  Ja  Nei PJL § 19 
 

 

129.  Tilgang skal styres slik at taushetspliktreglene ivaretas, og at 
tilgang til helse- og personopplysninger ikke gis til andre enn 
dem som har tjenstlig behov. 5.2 A.9.2* 

A.9.4*   Ja  Nei 
PJL §§ 19, 22 

HPL § 25 
PJF § 13, 1. ledd, a) 

 

Ja  Nei 

130.  Ved tildeling av autorisasjon skal lovbestemt taushetsplikt 
vurderes og ivaretas. 5.2.1 A.9.2.1* 

A.9.4.1*   Ja  Nei 
PJL §§ 15, 23 

PJF §§ 13, 1. ledd, 
a), 15 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

131.  Tildelt autorisasjon skal sikre at den enkelte kan få tilgang til 
relevante og nødvendige helse- og personopplysninger i 
samsvar med personellets ansvar og oppgaver, så langt 
lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for det. 

5.2.1 A.9.2* Autorisering  Ja  Nei 
PJL §§ 19, 22 

PJF § 13, 1. ledd 

 

Ja  Nei 

132.  Autorisasjonen skal vurderes på nytt når det oppstår 
endringer i ansvarsområder eller ansettelsesforhold eller 
langvarig fravær. 

5.2.1 A.9.2.2   Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

133.  Dersom tilgangsstyringen er basert på roller, skal autorisering 
for hver rolle skje uavhengig av personellets øvrige roller. 5.2.1 A.9.1* 

A.9.2* Autorisering  Ja  Nei PJL § 13  Ja  Nei 

134.  Autorisasjonen for tilgang til behandlingsrettede helseregister 
skal være tidsbegrenset. 5.2.1 A.9.2.2* Autorisering  Ja  Nei PJF § 13  Ja  Nei 

135.  Autorisasjonen for tilgang til behandlingsrettede helseregister 
skal angi hvilke virksomheter autorisasjonen omfatter. 5.2.1 A.9.1* 

A.9.2* Autorisering  Ja  Nei PJF § 13  Ja  Nei 

136.  For autorisering av teknisk personell med særskilt behov for 
tilgang til større mengder helse- og personopplysninger skal  
det etableres tiltak slik at mulig misbruk skal kunne avdekkes. 5.2.1 A.12.4.3   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 

137.  Dersom det er åpnet for selvautorisering, skal tilgang 
grunngis og registreres. 5.2.1 A.12.4* 

A.16.1* Autorisering  Ja  Nei PJL § 19, 2. ledd  Ja  Nei 

138.  Tekniske tiltak skal sikre at personer i eller utenfor 
virksomheten ikke skal kunne endre opplysninger uten at det 
registreres i informasjonssystemene hvem som har endret, og 
hva som er endret. 
 
Eksempler på sikkerhetskrav der det ikke benyttes PKI: 
Passordfil skal krypteres 

5.2.1 A.12.4.1 Autentisering  Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

139.  All tildeling av autorisasjon skal registreres i et 
autorisasjonsregister.  5.2.1 A.9.2.1* Autorisasjon  Ja  Nei PJF 13, 1.ledd, c)  Ja  Nei 

140.  Tekniske tiltak skal sikre at personer i eller utenfor 
virksomheten ikke skal kunne endre konfigurasjon og 
programvare uten at det logges. 

5.2.1 A.12.4.3 Logging  Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

141.  Bruker med administratortilganger skal benytte personlig 
separat brukerkonto for administratoroppgaver. 5.2.1 A.9.2.3 Autorisering  Ja  Nei PVF artikkel 32 

PJL § 22 
 Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

HRL § 21 

142.  Driftspersonell skal ha personlige brukerkontoer for oppgaver 
som ikke krever administratortilganger. 5.2.1 A.9.2.3 Autorisering   

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
 

143.  Det skal etableres ulike administratorbrukere til de ulike 
delene av infrastrukturen som forvaltes. 5.2.1 A.9.2.3   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

144.  Det skal foreligge en risikovurdering som begrunner behovet 
for ulike administratorbrukere. 5.2.1 

(8.2* 
& 

A.9.2.3*) 
  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

145.  Virksomheten skal sørge for at det opprettes et 
autorisasjonsregister som minimum inneholder: 
• informasjon om hvem som er tildelt autorisasjon 
• til hvilken rolle autorisasjonen er tildelt (om rolle 

benyttes i virksomheten) 
• formålet med autorisasjonen 
• tidspunkt for når autorisasjonen ble gitt og eventuelt 

tilbakekalt 
• informasjon om hvilken virksomhet den autoriserte er 

knyttet til 
• helsepersonells autorisasjon for tilgang til 

helseopplysninger i annen virksomhet (kun om tilgang til 
helseopplysninger i annen virksomhet er tatt i bruk) 

 
Eksempler på sikkerhetskrav: Det skal også registreres hvem 
(fysisk identifiserbar person) som har opprettet (registrert) 
autorisasjonen 

5.2.1.1 A.9.2.1* Autorisering  Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

PJF § 13, 1.ledd c) 

 

Ja  Nei 

146.  Virksomheten skal ha kontroll og oversikt over all behandling 
av helse- og personopplysninger som den er ansvarlig for. 5.2.1.2 A.8.1.1*   Ja  Nei PVF artikkel 55   

147.  Virksomheten skal ha oversikt over tilgjengeliggjøring av 
opplysninger til andre virksomheter. 5.2.1.2 A.8.1.1* 

A.13.2.2* Logging  Ja  Nei PJF § 13, 1. ledd b)  Ja  Nei 

Kommentert [AMH1]: Ikke samsvar med Normen. Dette kravet 
tas ut fra vedlegget 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

148.  Det skal gjennomføres risikovurdering ved oppstart eller 
endring av tilgjengeliggjøring av opplysninger for andre 
virksomheter. 

5.2.1.2 8.2*   Ja  Nei PJL § 19, 2. ledd 
 

Ja  Nei 

149.  Dataansvarlig og virksomhetene som gis tilgang til 
opplysninger hos dataansvarlig, skal avklare gjennom avtale 
eller på annen måte hvordan: 
• autentisering skal foregå på en sikker måte  
• autorisering til helseopplysninger hos dataansvarlig skal 

foregå 
• logging og oppfølging av logger skal foregå 

5.2.1.2 

A.13.2.2* 
A.9.1* 
A.9.2* 

A.12.4* 

  Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

 

 

150.  Den autoriserte skal bekrefte sin identitet på en sikker måte. 5.2.2 A.9.4.2 Autentisering  Ja  Nei PJF § 13, 2. ledd  Ja  Nei 

151.  Sikker måte skal besluttes på grunnlag av en risikovurdering. 
5.2.2 8.2*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

152.  Ulike ansettelsesforhold skal identifiseres ved autentisering.   
5.2.2 A.9.1 Autentisering  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

153.  Flere personer skal ikke benytte samme 
autentiseringskriterier. 
 
Eksempler på sikkerhetskrav der det ikke benyttes PKI:  
• Passordet skal kunne byttes enkelt av bruker 
• Tvunget skifte av passord skal være teknisk mulig 
• Passordets kvalitet og varighet skal kunne konfigureres 

5.2.2 A.9.4 Autentisering  Ja  Nei PJF § 13, 2. ledd 

 

Ja  Nei 

154.  Tildeling av autentiseringskriterier (som brukernavn og 
passord) skal gjennomføres på en betryggende måte. 

5.2.2 

(A.9.2.2*, 
A.9.2.3* 

& 
A.9.2.4*) 

  Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

PJF § 13, 2. ledd 

 

Ja  Nei 

155.  Tilgang fra hjemmekontor og/eller mobilt utstyr (og 
mobilnettverk) skal sikres ved sikker autentiseringsløsning. 

5.2.2 
(A.6.2.2* 

& 
A.9.4.2*) 

  Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

PJF § 13, 2. ledd 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

156.  Alle standardpassord (fabrikkinnstillinger) på systemer og 
utstyr skal endres før behandling av helse- og 
personopplysninger starter.  

5.2.2 A.9.4.3*   Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

157.  Ved bruk av trådløse nettverk for behandling av helse- og 
personopplysninger skal den autoriserte brukeren 
autentiseres med sikker autentiseringsløsning.  5.2.2 

(A.9.1.2* 
& 

A.9.4.2*) 
Autentisering  Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PJF § 13, 2. ledd 

 

Ja  Nei 

158.  Dersom roller benyttes, skal den enkelte rolle identifiseres. 5.2.2 A.9.1.1* Autentisering  Ja  Nei   Ja  Nei 

159.  Dersom roller benyttes, skal det ved behov gis ny 
autentisering. 5.2.2 A.9.4.2* Autentisering  Ja  Nei   Ja  Nei 

160.  Virksomhetens ledelse skal påse at det jevnlig gjennomføres 
kontroll av hvem som har hatt elektronisk tilgang. 
 
Eksempler på sikkerhetskrav: Behandlingsrettet helseregister 
må ha funksjonalitet slik at kontrollen kan gjennomføres 
effektivt. 

5.2.3 A.9.2.5 Autorisering  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

PJF § 13, 1. ledd 
bokstav e) og 3. 

ledd 
PVF art. 5 nr. 1 

bokstav f 

 

Ja  Nei 

161.  Den enkelte leder skal foreta gjennomgang og kontroll av 
tilgangsstyring, herunder tildelte autorisasjoner: 
• Ved organisasjonsendringer, overflytting av personell til 

annen enhet/avdeling eller endring av arbeidsområde 
• Minimum årlig (gjerne i forbindelse med 

sikkerhetsrevisjon) 
• Ved sikkerhetsbrudd for det informasjonsområdet som 

blir berørt av bruddet 

5.2.3 

(A.9.2*, 
A.12.1.2* 

& 
A.17.1.3*) 

  Ja  Nei 

PJL § 22 og 23 
HRL §§ 21 og 22 
PJF § 13, 1. ledd 
bokstav e) og 3. 

ledd 

 

Ja  Nei 

162.  Virksomhetens ledelse skal varsles dersom kontrollen fører til 
mistanke om at det har skjedd en urettmessig tilgang. 5.2.3 A.16.1.5   Ja  Nei 

PJL § 23 
HRL § 22 

 
Ja  Nei 

163.  Dersom kontrollen viser at det har skjedd en urettmessig 
tilgang, skal dette behandles det som et avvik. 

5.2.3 A.16.1.4   Ja  Nei 
PJL § 23 
HRL § 22 

PVF artikkel 33 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

164.  Misbruk av selvautorisering skal følges opp som avvik. 
5.2.3 

A.12.4* 
A.16.1* 
A.7.2.3* 

  Ja  Nei 
PJL § 23 
HRL § 22 

 
Ja  Nei 

165.  Ved bruk av tilgang til helseopplysninger mellom 
virksomheter skal avtalepartene samarbeide om kontroll av 
tilganger. 5.2.3 

A.13.2.2* 
A.15.1* 
A.15.2* 
A.9.2.5* 

  Ja  Nei PJL § 9, 1. ledd c) 

 

Ja  Nei 

166.  Den dataansvarlige som har adgang til å autorisere 
helsepersonell for tilgang mellom virksomheter, skal løpende 
kontrollere: 
 hvem i egen virksomhet som elektronisk har hentet frem 

helseopplysninger fra annen virksomhet 
 hvorfor dette er gjort 
 tidsperioden helseopplysningene er hentet frem 

5.2.3 

A.13.2.2* 
A.15.2* 

A.12.4.1* 
A.16.1* 

Autorisering  Ja  Nei PJL § 14 

 

Ja  Nei 

167.  Dersom kontrollen viser at noen urettmessig har hentet frem 
helseopplysninger, skal virksomheten opplysningene er 
hentet fra, varsles. 

5.2.3 A.13.2.2* 
A.16.1*   Ja  Nei PJF § 14, 3. ledd 

 
Ja  Nei 

168.  Dersom kontrollen viser at noen urettmessig har hentet frem 
helseopplysninger, skal pasienten/brukeren opplysningene 
gjelder, varsles. 

5.2.3 A.16.1*   Ja  Nei PVF artikkel 34 
 

 

169.  Avviket (om urettmessig fremhenting av helseopplysninger) 
skal behandles iht. etablerte prosedyrer for avviksbehandling. 

5.2.3 A.16.1*   Ja  Nei 
PJL § 23 
HRL § 22 

PVF artikkel 33 

 

Ja  Nei 

170.  Det skal etableres rutine for administrasjon av 
nøkler/adgangskort i adgangskontrollsystemet. 

5.3.1 A.11.1.2   Ja  Nei 
PJL § 23 
HRL § 22 

PVF artikkel 32 

 

Ja  Nei 

171.  Det skal etableres sikkerhetstiltak som hindrer at uautoriserte 
får tilgang til helse- og personopplysninger. 
 
Dette kan løses ved adgangskontroll av lokaler med utstyr og 
ved at IKT-utstyret sikres mot misbruk eller uautorisert 
innsyn. 

5.3.2 A.11.1   Ja  Nei 

PJL §§ 22, 23 
HRL §§ 21 og 22 
PVF artikkel 32 
PVF art. 5 nr. 1 

bokstav f 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

172.  Det skal etableres sikkerhetstiltak som hindrer at annet enn 
autorisert personell får adgang til infrastruktur. 

5.3.3 A.11.1   Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 

 

Ja  Nei 

173.  Alle lagringsmedia skal slettes forsvarlig når de tas ut av bruk. 
 
Plikt til arkivering av opplysningene skal uansett overholdes. 5.3.3 

(A.8.3.2* 
& 

A.11.2.7*) 
  Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 17 og 
32 

 

Ja  Nei 

174.  Det skal gjennomføres risikovurdering av løsningene som 
benyttes for mobilt utstyr og hjemmekontor før løsningene 
tas i bruk, og ved endringer som kan påvirke 
informasjonssikkerheten. 

5.3.4 A.11.2.6*   Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

175.  Det skal etableres administrative rutiner for bruk av mobilt 
utstyr og hjemmekontor. 5.3.4 A.6.2   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 23 
HRL § 22 

 
Ja  Nei 

176.  Helse- og personopplysninger skal bare lagres lokalt når dette 
er nødvendig ut fra tjenstlig behov, og skal alltid lagres 
kryptert. 

5.3.4 
A.8.1.3* 
A.8.2.3* 

A.10.1.1* 
  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

177.  Tekniske tiltak skal etableres slik at all kommunikasjon av 
helse- og personopplysninger utenfor virksomhetens kontroll 
krypteres. 

5.3.5 A.10.1* 
A.13.2*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

178.  Kryptering og dekryptering mellom kommunikasjonspunkter i 
infrastrukturen skal gjøres i godkjent utstyr virksomheten har 
kontroll med. 
 
Kontrollen kan ivaretas gjennom avtale. 

5.3.5 A.10.1* 
A.13.1.1*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

179.  All kommunikasjon, enten dette skjer ved hjelp av trådløst 
samband eller ved hjelp av linjer, skal sikres ved kryptering. 5.3.5 

(A.10.1* 
& 

A.13.2*) 
  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

180.  Direkte identifiserbare personopplysninger som behandles 
iht. helseregisterloven §§ 10 og 11, skal lagres kryptert.  5.3.5 A.8.1.3* 

A.8.2.3*   Ja  Nei 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 

 
Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   

Vedlegg Oversikt over Normens krav 2.0 versjon 0.9  Side 25 av 43 

Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

A.10.1.1* 

181.  Medisinsk utstyr som behandler helse- og 
personopplysninger, skal inkluderes i virksomhetens arbeid 
med informasjonssikkerhet, herunder i risikovurderinger, 
tilgangsstyring, endringskontroll og rutiner for bruk, på linje 
med andre informasjonssystemer. 

5.3.6 

(A.11.2*, 
A.14.1.1*, 

A.9.4*, 
A.14.2.2* 

& 
A.8.1.3*) 

  Ja  Nei 

PJL § 22 
PVF artikkel 32 

Håndteringsforskrif
ten § 11? 

 

Ja  Nei 

182.  Konfigurasjonen skal sikre at utstyret og programvaren kun 
utfører de funksjoner som er formålsbestemt. 

5.4.1 
(A.12.5.1* 

& 
A.14.2.2*) 

  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

PVF art. 25 

 

Ja  Nei 

183.  Virksomheten skal sørge for at all dataflyt, 
datakommunikasjon og integrasjoner kartlegges og 
dokumenteres. 5.4.1 A.12.1*   Ja  Nei 

PVF artikkel 5 nr. 2 
og 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

FLK § 7 og 5 

 

Ja  Nei 

184.  Det skal sikres at kun godkjent utstyr og programvare 
benyttes til behandling av helse- og personopplysninger. 

5.4.1 A.12.6.2* 
A.8.1*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
EFF § 17 

 

Ja  Nei 

185.  Virksomheten skal fastsette hvem som godkjenner utstyr og 
programvare som benyttes til behandling av helse- og 
personopplysninger. 5.4.1 

A.12.5.1* 
A.6.1.1* 
A.8.1* 

  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 

186.  Maskin- og programvare oppdateres slik at den nyeste og 
mest tidsaktuelle sikkerhetsfunksjonaliteten følger med og 
nødvendige sikringstiltak benyttes. 5.4.1 A.12.6   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FLK § 15 

 

Ja  Nei 

187.  Planlagte endringer skal gjennomføres iht. virksomhetens 
rutine for konfigurasjonsendringer. 5.4.1 A.14.2.2   Ja  Nei PVF artikkel 32 

PJL § 22 
 Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

HRL § 21 
FKL § 17 
EFF § 15 

188.  Det skal benyttes separate miljøer for utvikling, test og 
produksjon slik at helse- og personopplysninger som benyttes 
ved ytelse av helsehjelp, ikke blir påvirket ved feil i utvikling 
og test. 5.4.1 A.12.1.4   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FKL § 7 

EFF § 15 

 

Ja  Nei 

189.  Konfigurasjonen av utstyr og programvare skal sjekkes jevnlig 
slik at den kun utfører formålsbestemte funksjoner. 

5.4.1 
(A.12.1.1* 

& 
A.12.5.1*) 

  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FKL § 7 

EFF § 15 
PVF art. 25 

 

Ja  Nei 

190.  Konfigurasjonen skal være beskyttet mot ondsinnet 
programvare. 5.4.1 A.12.2.1   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

191.  Konfigurasjonen skal være beskyttet mot utilsiktede 
handlinger. 5.4.1 A.14.2.2*   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF Artikkel 32 

 
Ja  Nei 

192.  Konfigurasjonsendringer, dvs. endringer i utstyr og/eller 
programvare, blir først satt i drift når: 
• Risikovurdering som viser at nivå for akseptabel risiko 

oppfylles 
• Test som sikrer at forventede funksjoner er ivaretatt 
• Implementering som sikrer mot uforutsette hendelser 
• Ny konfigurasjon er dokumentert 
• Konfigurasjonsendringer er godkjent av virksomhetens 

leder eller den ledelsen bemyndiger 

5.4.1 A.14.2   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

FKL § 5 og 7 
EFF § 15 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

193.  Konfigurasjonskontroll skal reguleres gjennom avtale ved: 
• Bruk av databehandler 
• Bruk av fjernaksess for vedlikehold og oppdateringer. 

Fjernaksess skal kun gjøres over kanaler virksomheten 
har kontroll med. 

5.4.1 A.15.1.2*   Ja  Nei 

PVF artikkel 28 og 
32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

 

Ja  Nei 

194.  Alle endringer med betydning for informasjonssikkerheten i 
organisasjonen, informasjonssystemene og infrastruktur skal 
forankres på relevant ledernivå. 5.4.1 (A.12.1.2* & 

5.1*)   Ja  Nei 
PJL § 23 
HRL § 22 

FKL § 3 og 7 

 

Ja  Nei 

195.  Virksomheten skal utarbeide rutiner for endringsledelse som 
skal omfatte følgende temaer: 
• Identifisering av vesentlige endringer 
• Planlegging og testing av endringer 
• Vurdering av potensielle konsekvenser, for eksempel ved 

å gjennomføre en risikovurdering og eventuelt en 
personvernkonsekvensvurdering 

• Godkjennelsesprosedyre for endringer? 
• Kommunikasjon av plan til aktuelle personer/roller 
• Reserverutiner om endringen må avbrytes, feiler eller at 

uønskede hendelser oppstår 
• Endringslogg med relevante opplysninger 
• Opplæring av berørte brukere/roller 

5.4.2 A 12.1.2   Ja  Nei 

PVF artikkel 32, 35 
PJL § 23 
HRL § 22 
FKL § 6, 7 

 

Ja  Nei 

196.  Virksomhetens ledelse sørger for sikkerhetskopiering av 
helse- og personopplysninger og annen informasjon som er 
nødvendig for gjenoppretting av normal drift. 

5.4.3 A.12.3.1   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FKL § 7 

EFF § 15 

 

Ja  Nei 

197.  Sikkerhetskopier skal oppbevares avlåst og brannsikret, og 
adskilt fra driftsutstyret. 

5.4.3 A.12.3.1   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FKL § 7 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

198.  Det skal jevnlig testes at sikkerhetskopiene er korrekte og kan 
tilbakeføres. 

5.4.3 A.12.3.1   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

FKL § 7 og 8 

 

Ja  Nei 

199.  Minimum en sikkerhetskopi skal beskyttes mot ondsinnet 
programvare og uønskede hendelser. 5.4.3 A.12.3.1*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 

 
Ja  Nei 

200.  For å oppdage brudd eller forsøk på brudd skal det som 
minimum logges: 
• Autorisert bruk av informasjonssystemene  
• All system- og administratorbruk til 

informasjonssystemer og infrastrukturen  
• Endring av konfigurasjon og programvare 
• Sikkerhetsrelevante hendelser i sikkerhetsbarrierer 
• Forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemer og 

infrastrukturen  
• Bruk av selvautorisering 

5.4.4 A.12.4* Logging  Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 
PJF § 14 

 

Ja  Nei 

201.  Følgende skal som minimum registreres i loggene ved 
autorisert bruk av behandlingsrettet helseregister: 
• Identitet til den som har lest, rettet, registrert, endret 

og/eller slettet helse- og personopplysninger 
• Organisatorisk tilhørighet  
• Grunnlaget for tilgjengeliggjøringen 
• Tidsperioden for tilgjengeliggjøringen 

5.4.4 A.12.4.1* Logging  Ja  Nei 
PJF § 14, 1. ledd 
HPL § 45, 1. ledd 

 

Ja  Nei 

202.  Kravene til logging skal, ved behandling av helse- og 
personopplysninger for andre formål enn ytelse av helse- og 
omsorgstjenester, besluttes på grunnlag av en 
risikovurdering. 

5.4.4 8.2* 
A.12.4.1*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 

203.  Loggene skal enkelt kunne analyseres ved hjelp av 
analyseverktøy med henblikk på å oppdage brudd. 5.4.4 A.12.4.1*   Ja  Nei PJF § 14, 3. ledd  Ja  Nei 

204.  Det skal etableres rutiner for å analysere loggene slik at 
hendelser oppdages før de får alvorlige konsekvenser. 5.4.4 A.12.4.1* 

A.12.4.3*   Ja  Nei PVF artikkel 32 
PJL § 23 

 Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

HRL § 22 

205.  Dersom brudd avdekkes, skal dette håndteres som avvik.  

5.4.4 
 

A.16.1* 
 

  Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 
PJL § 14 

PVF artikkel 33 og 
34 

 

Ja  Nei 

206.  Det skal etableres rutiner for ved behov å kunne 
sammenholde loggene med autorisasjonsregister. 

5.4.4 A.12.4.1*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 23 
HRL § 22 
PJF § 13  

 

Ja  Nei 

207.  Logger og autorisasjonsregister skal sikres mot endring og 
sletting. 

5.4.4 A.12.4.2 
A.12.4.3 Logging  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 og 42 

HRL § 21 
PJF § 13 og 15 
PVF art. 5 nr. 1 

bokstav f 
 

 

Ja  Nei 

208.  Logger skal ha korrekt tidsstempel. 

5.4.4 A.12.4.1 
A.12.4.4 Logging  Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
PJF § 14 

 

Ja  Nei 

209.  Logger som genereres ved ytelse av helsehjelp, skal lagres til 
det ikke antas å være bruk for dem. 5.4.4 12.4.2* Logging  Ja  Nei PJL § 25  Ja  Nei 

210.  Styring og håndtering av tekniske sårbarheter skal følge 
rutinene for endringsstyring. 5.4.5 (A.12.6.1* & 

A.12.1.2*)   Ja  Nei 
PJL § 23, 1. ledd 

FLK § 7 

 
Ja  Nei 

211.  Virksomheten skal ha rutiner for å skaffe seg informasjon om 
tekniske sårbarheter i utstyr og programvare. 

5.4.5 A.12.6.1   Ja  Nei 
PJL § 23, 1. ledd 

FLK § 7 
EFF § 15 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

212.  Det skal etableres rutiner og operative tiltak som ivaretar: 
• Ansvaret for overvåkning, risikovurdering, korrigering og 

koordinering 
• Hvordan virksomheten skal reagere og varsle om 

sårbarheter 
• Prioritering og etablering av tidslinje for korrigering 

5.4.5 

(A.12.6.1*, 
A.12.1.2* 

& 
A.16.1.5*) 

  Ja  Nei 

PVF art. 32 
PJL § 23, 1. ledd 

FLK § 7 
EFF § 15 

 

Ja  Nei 

213.  Virksomhetens ledelse skal følge opp at sikkerheten ivaretas 
ved jevnlige og minimum årlige sikkerhetsrevisjoner. 

5.4.6 9.2*   Ja  Nei 

PJL § 23, 1. ledd 
PVF artikkel 32 

(1)(d) 
FKL § 8 

 

Ja  Nei 

214.  Det skal foreligger en godkjent plan for sikkerhetsrevisjoner. 

5.4.6 9.2   Ja  Nei 

PJL § 23, 1. ledd 
PVF artikkel 32 

(1)(d) 
FKL § 6 

 

Ja  Nei 

215.  Resultatene, konklusjonene og avvikene fra 
sikkerhetsrevisjonene skal dokumenteres og håndteres av 
virksomheten. 

5.4.6 (9.2* & 10.1*)   Ja  Nei 
PJL § 23, 2. ledd 

FKL § 5 og 8 

 
Ja  Nei 

216.  Virksomheten skal tydelig definere hvilke krav som gjelder for 
nettverkssikkerhet, og er tiltakene som etableres skal være 
basert på en risikovurdering. 

5.5.1 (A.13.1* & 
6.1.2*)   Ja  Nei 

PJL § 22, 1. ledd 
HRL § 21 

PVF artikkel 32, 1. 
b) og 35 

FLK § 6 og 7 

 

Ja  Nei 

217.  Det skal etableres tekniske tiltak som ved tilkobling til 
eksterne nett utenfor virksomheten ivaretar at: 
• Kun eksplisitt angitt tillatt trafikk kan passere utenfra og 

inn eller motsatt, og annet stoppes 
 
I tiltaket skal det være minst to uavhengige, tekniske tiltak slik 
at personer utenfor virksomheten ikke skal kunne få 
uautorisert tilgang til og/eller kunne endre eller slette helse- 
og personopplysninger. 

5.5.2 A.13.1*   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32, 1. 
b) 

FLK § 7 
EFF § 15 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

218.  Det skal etableres klare ansvarsforhold mellom avsender, 
mottaker og eventuell meldingsformidler ved 
meldingsformidling. 

5.5.3.1 A.13.2   Ja  Nei FLK § 3, 7 og 8 
 

Ja  Nei 

219.  Alle avtaler for meldingsformidling skal være skriftlige. 5.5.3.1 A.13.2.2   Ja  Nei   Ja  Nei 

220.  Avsender/tilbyende virksomhet er ansvarlig for: 
• egen tilkoblingssikring som hindrer utilsiktet 

tilgjengeliggjøring og inntrenging 
• at tjenesten ikke skal kunne formidle program som 

inneholder ondsinnet programvare e.l. 
• sikker overføringskryptering ende-til-ende 
 
Dette ansvaret skal være ivaretatt. 

5.5.3.1 A.13.2*   Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

221.  Mottaker/anvendende virksomhet er ansvarlig for: 
• å sikre at tjenesten ikke skal kunne formidle ondsinnet 

kode el. 
• egen tilkoblingssikring som hindrer utilsiktet 

tilgjengeliggjøring og inntrenging 
• å ivareta overføringskryptering ende-til-ende 
 
Dette ansvaret skal være ivaretatt. 

5.5.3.1 A.13.2*   Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

222.  Ved meldingskommunikasjon skal det basert på ebXML 
rammeverket være avtalt at avsender er ansvarlig for: 
• rett adressering av elektroniske samhandlingsmeldinger 

i.h.t. adresseregisteret  
• at meldingen ved behov skal være signert på en slik 

måte at virksomheten ikke kan benekte å ha sendt den 
• avviksrapportering i forbindelse med feilsending 
• at melding skal avleveres i avtalt format 

5.5.3.2 A.13.2*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
EFF § 27 

 

Ja  Nei 

223.  Ved meldingskommunikasjon skal det basert på ebXML 
rammeverket være avtalt at mottaker er ansvarlig for: 
• å registrere mottaket ved behov slik at mottaker ikke 

kan benekte å ha mottatt meldingen  
• avviksrapportering i forbindelse med feil, dvs. mottak av 

melding som ikke er adressert til virksomheten 

5.5.3.2 A.13.2*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
EFF § 27 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-
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(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

• at melding skal mottas i avtalt format 

224.  Ved meldingskommunikasjon skal det basert på ebXML 
rammeverket være avtalt at meldingsformilder er ansvarlig 
for: 
• at melding kun skal avleveres til adressaten 
• at melding ikke skal endres eller destrueres under 

transport fra avsender til mottaker 
• at melding ikke skal kunne leses av andre enn avsender 

og mottaker 
• at melding skal avleveres innen avtalte tidsfrister fra 

avsendelse  
• avviksrapportering i forbindelse med alle ovenstående 

punkter 

5.5.3.2 A.13.2*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 

225.  Følgende sikkerhetsprinsipper ved datadeling skal ivaretas: 
• Det må være en sikker brukerautentisering som 

virksomhetene som tilbyr datadelingsgrensesnitt har 
tillit til 

• Virksomheten som ber om tilgang skal kontrollere at 
brukeren har nødvendige autorisasjoner for det aktuelle 
datadelingsgrensesnittet 

• Det skal skilles mellom lese- og skriverettigheter til 
forskjellige informasjonselementer basert på den 
enkelte brukerautorisasjon 

• Unødvendig mellomlagring skal unngås 
• Det skal være mulig å kunne verifisere legitimiteten til 

datadelingsgrensesnittet og virksomheten som tilbyr den 
• Felleskomponenter for autentisering av konsument skal 

benyttes der det er tilgjengelig og hensiktsmessig 

5.5.3.3 A.13.2*   Ja  Nei 

PVF artikkel 32 
PJL § 22 
HRL § 21 
FLK § 7 

EFF § 15 

 

Ja  Nei 

226.  Virksomheten skal etablere tiltak for å forhindre at helse- og 
personopplysninger og annen informasjon med betydning for 
informasjonssikkerheten tilgjengeliggjøres ved hjelp av 
ukryptert e-post og SMS eller andre usikre kanaler. 5.5.4 A.13.2.1   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32, 1. 
b) 

FLK § 7 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 
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helt eller delvis for 
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(Må begrunnes) 
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ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

EFF § 7 og 15 
PVF art. 5 nr. 1 

bokstav f 

227.  Ved bruk av ukrypterte kanaler, skal virksomheten forsikre 
seg om ved tekniske tiltak og organisatoriske tiltak at e-post 
ikke inneholder identifiserbare helseopplysninger. 

5.5.4 A.13.2*   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32, 1. 
b) 

EFF § 7 og 15 

 

Ja  Nei 

228.  Ved bruk av ukrypterte kanaler, skal virksomheten etablere 
logging for å kontrollere at regler ikke brytes. 

5.5.4 A.13.2* 
A.12.4*   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32, 1. 
b) 

EFF § 7 og 15 

 

Ja  Nei 

229.  Ved bruk av ukrypterte kanaler, skal virksomheten håndtere 
regelbrudd som avvik og personalmessige konsekvenser skal 
vurderes.  5.5.4 

(A.10.1.1*, 
A.16.1*  

& 
A.7.2.3*) 

  Ja  Nei 

PJL § 23, 1. ledd 
HRL § 22 

EFF § 7 og 15 
FLK § 8 

 

Ja  Nei 

230.  Ved bruk av ukrypterte kanaler, skal virksomheten vurdere 
om den samlede informasjonen i SMS og e-post kan medføre 
brudd på taushetsplikten. 5.5.4 A.8.1.3* 

A.8.2.3*   Ja  Nei 

PJL § 15 
HPL § 21 

PVF artikkel 9, 2. i) 
EFF § 7 og 15 

 

Ja  Nei 

231.  Teknisk utstyr eller applikasjoner som kobles til Internett, skal 
inkluderes i virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet 
og personvern, herunder i risikovurderinger, tilgangsstyring 
og rutiner for bruk. 5.5.5 A.14.1.2* 

A.15.1.3*   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32, 1. 
b) 

FLK § 6, 7 og 8 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
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eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 
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232.  Virksomheten skal etablere følgende ved tilkobling til 
Internett:  
• tekniske tiltak som bidrar til å hindre utilsiktet utlevering 

og uautorisert tilgang til helse- og personopplysninger? 
• logging for å kontrollere at regler ikke brytes og at 

regelbrudd skal håndteres som avvik? 

5.5.5 
A.14.1.2* 
A.15.1.3* 
A.7.2.3* 

  Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32, 1. 
b) 

EFF § 15 
FLK § 7 

 

Ja  Nei 

233.  Virksomheten skal ved digital kommunikasjon med den 
registrerte vurdere og beslutte behandlingsgrunnlaget. 5.6    Ja  Nei PVF artikkel 6 og 9   

234.  Virksomheten skal ved digital kommunikasjon med den 
registrerte vurdere egnet løsning og kommunikasjonskanal.  

5.6 
A.13.2* 
A.8.1.3* 
A.8.2.3* 

  Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 
EFF § 3 

 

Ja  Nei 

235.  Virksomheten skal sørge for at helse- og personopplysninger 
ikke stilles til rådighet på en slik måte at pasient/bruker er 
avhengig av å lagre opplysningene på eget utstyr for å gjøre 
seg kjent med informasjonen.  

5.6 
A.13.2* 
A.8.1.3* 
A.8.2.3* 

  Ja  Nei PVF artikkel 25 

 

Ja  Nei 

236.  Virksomheten skal sørge for at det er etablert rutiner som 
ivaretar at meldingen til pasienten ikke er inngripende og 
krenker personvernet, men samtidig har tilstrekkelig 
informasjon til pasienten. 

5.6 
A.8.1.3* 
A.8.2.3* 

8.2* 
  Ja  Nei 

PJL § 23 
HRL § 22 
EFF § 8 

 

 

237.  Virksomheten skal gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å sikre 
at meldinger sendes til rett mottaker. 

5.6 A.9.4.2* 
A.13.2*   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 
EFF § 8 

PVF art. 5 nr. 1 
bokstav f 

 

Ja  Nei 

238.  Leverandøren skal tilrettelegge for at dataansvarlig, som tar i 
bruk leverandørens produkter og tjenester, kan oppfylle 
lovbestemte krav og krav i Normen. 

5.7 A.15.1.2   Ja  Nei 
PVF artikkel 28 

FLK § 7 

 
Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

239.  Leverandøren skal forsikre at de har rutiner som pålegger alle 
medarbeidere taushetsplikt om helse- og personopplysninger 
og annen taushetsbelagt informasjon. 

5.7.1 
(A.15.1.2* 

& 
A.13.2.4*) 

  Ja  Nei 

PJL § 15 
HPL § 21 

PVF art. 5 nr. 1 
bokstav f 

PVF art 32 

 

Ja  Nei 

240.  Den dataansvarlige skal sikres innsyn i leverandørens 
taushetserklæringer ved behov. 5.7.1 A.15.1.2*   Ja  Nei PVF artikkel 28 

  

241.  I leveranser av f.eks. tjenester, maskinvare eller systemer skal 
det avtales skriftlig med leverandør hvilke sikkerhetskrav som 
skal oppfylles for at den dataansvarlige skal kunne oppfylle 
sitt ansvar. 

5.7.2 A.15.1.2*   Ja  Nei PVF artikkel 28 

 

Ja  Nei 

242.  Avtalene skal inkludere forpliktelser om at partene skal 
oppfylle de krav og tiltak som følger av den til enhver tid 
gjeldende Norm for informasjonssikkerhet, samt regulering 
av sanksjoner ved brudd på Normen og avtalen for øvrig. 

5.7.2 A.15.1.2*   Ja  Nei 
PVF artikkel 28, 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

243.  Virksomheten skal gjennom relevante avtaler forsikre seg om 
at leverandøren har tilfredsstillende internkontroll mht. 
sikkerhetsrevisjon og avviksbehandling.  

5.7.2 A.15.1.2*   Ja  Nei PVF artikkel 28 
 

 

244.  Ved tjenesteutsetting (utkontraktering) av IKT-funksjoner 
eller andre funksjoner av betydning for informasjonssikkerhet 
eller personvern skal avtalen som minimum omfatte: 
• dokumentert risikovurdering som viser at 

tjenesteutsettende virksomhets nivå for akseptabel 
risiko samt Normens sikkerhetsnivå er etablert. Ved 
tjenesteutsetting av IKT-tjenester til andre land bør 
forhold ved vertslandet vurderes fordi forholdene kan 
påvirke risikovurderingen. 

• hvilke oppgaver av sikkerhetsmessig betydning som er 
omfattet, og ansvarsforholdene for disse 

• beskrivelse av leverandørens løsning og grensesnitt mot 
virksomheten i form av konfigurasjonskart 

5.7.3 A.15.1.2*   Ja  Nei 

PVF artikkel 28 og 
32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

245.  Ved tjenesteutsetting skal avtalen sikre at virksomheten gis 
rett til å revidere leverandørens aktiviteter som er knyttet til 
avtalen.  

5.7.3 A.15.1.2   Ja  Nei PVF artikkel 28 
 

 

246.  Virksomheten skal sørge for å ha en god plan for ivaretakelse 
av informasjonssikkerhet og personvern ved avslutning av 
tjenesteleveransen.  5.7.3 A.15.2.2*   Ja  Nei 

PVF artikkel 28 og 
32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

 

247.  Ved tjenesteutsetting skal det ved terminering av kontrakten 
foreligge en signert erklæring fra leverandøren om at alle 
data tilhørende virksomheten er tilbakelevert eller slettet til 
avtalt tid. 

5.7.3 
A.15.1.2* 
A.15.2.2* 
A.8.1.4* 

  Ja  Nei PVF artikkel 28 

 

 

248.  Databehandler skal bare behandle helse- og 
personopplysninger, samt annen taushetsbelagt informasjon 
etter instruks fra dataansvarlig.  

5.7.4 A.15.1.2*   Ja  Nei PVF artikkel 28 og 
29 

 
 

249.  Hvordan databehandler kan behandle data på vegne av 
dataansvarlig, skal reguleres i avtalen. 5.7.4 A.15.1.2*   Ja  Nei PVF artikkel 28 (3) 

  

250.  Dataansvarlig kun kan bruke databehandlere som gir 
tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede 
tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen 
oppfyller kravene i personopplysningsloven. 

5.7.4 A.15.1.2* 
A.15.1.3*   Ja  Nei PVF artikkel 28 

 

 

251.  Databehandleren ikke kan engasjere underleverandører uten 
at det på forhånd er innhentet særlig eller generell skriftlig 
tillatelse til dette fra den dataansvarlige. 

5.7.4.1 A.15.1.2* 
A.15.1.3*   Ja  Nei PVF artikkel 28(2) 

 
 

252.  Dersom det er innhentet en generell, skriftlig tillatelse, skal 
databehandleren underrette den dataansvarlige om 
eventuelle planer for endring av underleverandører. 

5.7.4.1 A.15.1.2* 
A.15.1.3*   Ja  Nei PVF artikkel 28 (4) 

 
 

253.  Underleverandører har samme plikter som databehandler 
etter databehandleravtalen.  5.7.4.1 A.15.1.2* 

A.15.1.3*   Ja  Nei PVF artikkel 28 (4)   

254.  Avtalen mellom leverandøren og underleverandør skal kunne 
gjøres tilgjengelig for dataansvarlig. 5.7.4.1 A.15.1.2* 

A.15.1.3*   Ja  Nei PVF artikkel 28 
  

255.  Databehandleravtalen skal være skriftlig. 5.7.4.2 A.15.1.2* 
A.15.1.3*   Ja  Nei PVF artikkel 28 (3) 

  

256.  Databehandler forplikter seg til å oppfylle lovbestemte krav 
og kravene i Normen. 5.7.4.2 A.15.1.2* 

A.15.1.3*   Ja  Nei PVF artikkel 28   



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

257.  Databehandler skal føre en oversikt (protokoll) over alle 
kategorier av behandlingsaktiviteter som utføres på vegne av 
en dataansvarlig. 

5.7.4.3 A.15.1.2* 
A.15.1.3*   Ja  Nei PVF artikkel 30 (2) 

 
Ja  Nei 

258.  Dataansvarlig skal sørge for at databehandler mottar 
nødvendig informasjon for at databehandler kan føre en slik 
oversikt. 

5.7.4.3 A.15.2*   Ja  Nei PVF artikkel 28 og 
30 

 
 

259.  Dersom databehandler behandler helse- og 
personopplysninger fra flere virksomheter, skal 
databehandler ved hjelp av tekniske tiltak, som ikke kan 
overstyres av dataansvarliges brukere, ivareta at det er 
etablert skiller mellom virksomhetene i henhold til 
gjennomført risikovurdering. 

5.7.4.4 
A.9.1* 
A.9.2* 
8.2* 

  Ja  Nei 

PVF artikkel 28 og 
32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

260.  Ved avvik, skal databehandler uten ugrunnet opphold melde 
til dataansvarlig at brudd på personopplysningssikkerhet har 
oppstått.  

5.7.4.4 A.16.1*   Ja  Nei PVF artikkel 33 (2) 
 

Ja  Nei 

261.  Virksomheten skal gjennom avtale for vedlikehold, 
fjernaksess og fysisk service sørge for at: 
• leverandørens utstyr som benyttes ved online 

oppkobling ved hjelp av kommunikasjonsnett eller 
medbrakt utstyr som knyttes til virksomhetens utstyr, 
ikke har ondsinnet programvare som inneholder virus 
e.l. og at utstyret er sikret mot adgang fra 
uvedkommende 

• all tilgang og fysisk adgang skal være autorisert av 
virksomheten. Tilgangen skal logges og adgangen skal 
kontrolleres 

• tilgjengelighet til helse- og personopplysninger så vidt 
mulig skal opprettholdes når leverandøren utfører 
arbeid på virksomhetens utstyr/programvare 

5.7.5 
A.15.1.2* 
A.6.2.2* 
A.11.1* 

  Ja  Nei 

PVF artikkel 28 og 
32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

262.  Virksomheter som tar i bruk informasjonssystemer som 
behandler helse- og personopplysninger skal stille krav om 
innebygd personvern i løsningene. 

5.7.6 
A.14.1.1* 
A.14.2* 

A.15.1.2* 
  Ja  Nei 

PVF artikkel 25 
EFF § 15 

 
 

263.  Informasjonssystemene skal ha funksjonalitet som oppfyller 
lovbestemte og relevante krav i Normen.  5.7.6 

A.14.1.1* 
A.14.2* 

A.15.1.2* 
  Ja  Nei PVF artikkel 32 

PJL § 22 

 
 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   

Vedlegg Oversikt over Normens krav 2.0 versjon 0.9  Side 38 av 43 

Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

HRL § 21 
EFF § 15 

264.  Anskaffelser, leverandøroppfølging og leverandørstyring skal 
inngå i virksomhetens styringssystem for 
informasjonssikkerhet. Alle faser i leverandørstyring, fra 
anskaffelse til avtalen er avsluttet, skal omfattes. 

5.7.7 A.15.1   Ja  Nei 

PVF art. 28 
PJL § 23 
HRL § 22 
EFF § 15 

 

 

265.  Virksomheten skal for leverandøroppfølging sikre: 
• klarhet i ansvar og roller 
• at kompetanseressurser innen informasjonssikkerhet og 

personvern deltar i anskaffelser og leverandørstyring 
• at virksomhetens ledelse (og styret hvis dette er 

relevant) som hovedregel involveres i beslutninger som 
gjelder bruk av private leverandører og/eller 
tjenesteutsetting av et visst omfang 

5.7.7 

A.15.1* 
A.6.1.1* 

7.2* 
5.1* 

  Ja  Nei 

PVF art. 28 
PJL § 23 
HRL § 22 
EFF § 15 

 

 

266.  Kravstilling og nødvendige sikkerhetstiltak ved bruk av 
leverandører skal bygge på en dekkende risikovurdering. 

5.7.7 A.14.1.1*   Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 

 

 

267.  Risikovurdering ved bruk av leverandører skal alltid omfatte 
scenarioer som omfatter leverandørens autoriserte og ev. 
uautoriserte tilgang til helse- og personopplysninger og 
annen taushetsbelagt informasjon.  

5.7.7 
A.15.1.1* 

A.8.2* 
8.2* 

  Ja  Nei 
PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 

 

 

268.  Virksomheten skal sikre at relevante sikkerhetskrav inngår i 
alle anskaffelser. 

5.7.7 A.14.1.1   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 
FLK § 7 

 

 

269.  Virksomheten skal sørge for at den har tilstrekkelig 
bestillerkompetanse tilgjengelig. 5.7.7 7.2*   Ja  Nei PVF art. 32 

  

270.  Virksomheter som overfører personopplysninger til utlandet, 
skal passe på at beskyttelsesnivået i personopplysningsloven 
ikke undergraves ved overføringen. 

5.7.8 A.13.2*   Ja  Nei PVF artikkel 45 
 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

271.  Når virksomheten overfører personopplysninger til stater 
utenfor EU/EØS-området, såkalte «tredjeland», skal den 
bruke et av overføringsgrunnlagene i forordningen. 

5.7.8    Ja  Nei PVF artikkel 45, 46, 
47 

 
 

272.  Ved overføring av opplysninger til land utenfor EU/EØS, skal 
virksomheten sikre at den har tilstrekkelig kompetanse (f.eks. 
juridisk kompetanse) tilgjengelig slik at overføringen 
gjennomføres i tråd med relevante krav. 

5.7.8 7.2*   Ja  Nei PVF art. 32 

 

 

273.  Ved bruk av skytjenester for behandling av helse- og 
personopplysninger skal dataansvarlig gjøre dekkende 
risikovurderinger, og ellers følge kravene til avtaler og 
leverandøroppfølging i Normen.  5.7.9 

A.15.1* 
A.15.2* 

8.2* 
  Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 og 
35 

FLK § 6 

 

 

274.  Følgende skal ivaretas ved bruk av skytjenester: 
• ansvarsfordelingen mellom dataansvarlig og 

databehandler er avklart, og tilpasset leveransemodellen 
som benyttes  

• dataansvarlig har oversikt over hvor data behandles 
geografisk, slik at kravene i kapittel 5.7.8 kan ivaretas 

• dataansvarlig skal påse at skyleverandørens eventuelle 
standardavtaler ikke er i motstrid med lovbestemte krav 
og Normens krav 

• dataansvarlig har sørget for å ha en god plan for 
ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern ved 
avslutning av skytjenesten 

5.7.9 A.15.1* 
A.15.2*   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 28 og 
32 

 

 

275.  Uønskede hendelser (for eksempel brudd på rutiner, 
personvernet eller informasjonssikkerheten) skal behandles 
som avvik. 5.8.1 A.16.1.4*   Ja  Nei 

PJL § 23 
HRL § 22 

PVF artikkel 33 

 

Ja  Nei 

276.  Avvik skal behandles for å gjenopprette normal tilstand, 
fjerne årsaken til avviket og hindre gjentagelse. 

5.8.1 

(10.1*, 
A.16.1.5* 

& 
A.16.1.6*) 

  Ja  Nei 
PJL § 23 
HRL § 22 

PVF artikkel 32 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

277.  Virksomheten skal ha rutiner for å oppdage og håndtere 
avvik. 

5.8.1 A.16.1.1   Ja  Nei 

PJL § 23 
HRL § 22 

PVF artikkel 5 nr. 2 
og 32  

FLK § 7 og 8 

 

Ja  Nei 

278.  Avviksbehandlingen skal være dokumentert.  

5.8.1 A.16.1   Ja  Nei 
PVF artikkel 33 nr. 5 

PJL § 23 
HRL § 22 

 

Ja  Nei 

279.  Virksomheten skal samle inn fakta om hendelsesforløpet for 
etablering av korrigerende tiltak. 5.8.1 A.16.1   Ja  Nei 

PJL § 23 
HRL § 22 

 
Ja  Nei 

280.  Effekten av korrigerende tiltak skal vurderes og eventuelle 
andre tiltak skal settes i verk ved behov. 5.8.1 10.1 

A.16.1.6   Ja  Nei 
PJL § 23 
HRL § 22 

 
Ja  Nei 

281.  Ved alvorlige eller gjentatte avvik skal det gjennomføres ny 
risikovurdering. 

5.8.1 
10.1* 
10.2* 
8.2* 

  Ja  Nei 

PJL § 23 
HRL § 22 

PVF artikkel 24 og 
32 

 

Ja  Nei 

282.  Avviksmeldinger som inneholder personopplysninger eller 
informasjon med betydning for informasjonssikkerheten, skal 
sikres.  

5.8.1 A.13.2.1   Ja  Nei 

PVF art. 32 
PVF art. 5 nr. 1 

bokstav f 
 
 

 

Ja  Nei 

283.  Dataansvarlig skal rapportere avvik til Datatilsynet innen 72 
timer, dersom avviket har medført brudd på 
personopplysningssikkerheten og har medført middels eller 
høy risiko for den registrerte. 

5.8.2.1 A.16.1*   Ja  Nei PVF artikkel 33 

 

 

284.  Dersom det er sannsynlig at avviket vil medføre høy risiko for 
de registrerte (pasienten/brukeren), skal virksomheten 
underrette vedkommende.  

5.8.2.2 A.16.1*   Ja  Nei 
PJF § 14, 3. ledd 
PVF artikkel 34 

 
 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-
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Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

  

285.  Virksomheten skal som minimum gi den registrerte følgende 
informasjon: 
• Beskrivelse av bruddet 
• Navn og kontaktinformasjon til personvernombudet eller 

et annet kontaktpunkt der mer informasjon kan 
innhentes 

• Beskrivelse av de sannsynlige konsekvensene av bruddet 
• Beskrivelse av de tiltakene som virksomheten har truffet 

eller foreslår å sette i gang for å håndtere bruddet, 
inkludert (dersom det er relevant) tiltak for å redusere 
eventuelle skadevirkninger som følge av bruddet 

5.8.2.2 A.16.1*   Ja  Nei PVF artikkel 33 og 
34 

 

 

286.  Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, skal 
varsle Statens helsetilsyn om avvik som følge av feil og avvik 
på informasjonssystemer. 
 
Varslingsplikten utløses: 
• ved dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller 

bruker 
• som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester 
• når utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko 

5.8.3 A.16.1*   Ja  Nei 
HTL § 12-3 a 

HTIL § 6 

 

 

287.  Ved hendelser som medfører varsling til Statens helsetilsyn, 
skal virksomheten: 
• følge opp og informere pasienter og pårørende 
• gjennomgå hendelsen 
• identifisere og følge opp risikoreduserende tiltak 

5.8.3 A.16.1*   Ja  Nei PBL § 3-1 til 3-6 

 

 

288.  Virksomheten skal sørge for at nødvendige helse- og 
personopplysninger er tilgjengelige. 5.9 A.17.1* 

A.17.2*   Ja  Nei 
PJL § 19 

PVF art. 32 nr. 1 
bokstav b og c 

 

Ja  Nei 

289.  Virksomheten skal ha kartlagt konsekvensen ved bortfall for å 
kunne etablere nødrutiner for å ivareta tilgjengelighet. 
 
Kartleggingen skal vurderes både for virksomheten som 
sådan og for dens autoriserte brukere. 

5.9 A.17.1    Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

290.  Systemer skal klassifiseres etter følgende prioritering:  
• Systemer hvor stopp av tjeneste kan være kritiske, som 

o livstruende for pasient  
o kritisk for virksomhetens drift 

• Systemer hvor stopp av tjeneste får alvorlige 
konsekvenser, som  

o økt risiko for feil behandling av pasient 
o utsettelse av utredning og behandling som kan 

gå ut over liv og helse 
o betydelig merarbeid for personell  
o tapte inntekter for virksomheten 

• Systemer hvor stopp av tjeneste får moderate 
konsekvenser, som  

o forsinkelser i utredning og behandling uten 
alvorlige helsekonsekvenser 

o noe merarbeid for personell  
o tapte inntekter for virksomheten 
o redusert omdømme 
o svekket tillit 
o tapt effektivitet 

• Systemer hvor lengre stopp kan aksepteres 
• Systemer som ikke prioriteres 

5.9 A.17.1*   Ja  Nei 

PJL §§ 19, 1. ledd 
og 22 

HRL § 21 
PVF artikkel 32 

 

Ja  Nei 

291.  Virksomheten skal også kartlegge hvilke andre systemer og 
hvilken infrastruktur de klassifiserte systemene er avhengige 
av. Disse skal ha samme klassifisering og nivå for akseptabel 
risiko som for de klassifiserte systemene. 

5.9 A.17.1*   Ja  Nei 
PVF artikkel 32 

PJL § 22 
HRL § 21 

 

Ja  Nei 

292.  For hver aktuell klassifisering skal ledelsen fastsette nivå for 
akseptabel risiko for tilgjengelighet. Som minimum skal det 
fastsettes maksimal avbruddstid.  5.9 A.17.1*   Ja  Nei 

PJL § 22 
HRL § 21 

PVF artikkel 32 
FLK § 6 

 

 

293.  Med utgangspunkt i klassifiseringen av 
informasjonssystemene skal virksomheten etablere 
nødrutiner for: 
• Alternativ drift uten bruk av informasjonssystemene 

5.9 A.17.1*   Ja  Nei 
PJL §§ 19, 1. ledd, 

22 og 23 
HRL §§ 21 og 22 

 

Ja  Nei 



§>    Kravet i normen er identisk med et av flere krav som bestemmelsen inneholder                     ~+      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse, men normen oppstiller tilleggskrav 
~      Kravet i normen er en av flere konkrete måter å oppfylle en generell bestemmelse                 §+      Kravet i normen dekker bestemmelsen, men normen oppstiller tilleggskrav 
=      Kravet i normen og bestemmelsen er identiske   
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Nr Krav (formulert som spørsmål) Kap. i 
Normen 

Kap. i ISO 
27001 og 
Annex A 

Systemkrav i 
behandlings-
rettet helse-

register 

Kravet gjelder ikke 
helt eller delvis for 

virksomheten 
(Må begrunnes) 

Er kravet 
ivaretatt? 

Sammenligning med 
relevant bestemmelse i lov 

eller forskrift 

Kravet blir 
ivaretatt av 

data-behandler 

• Alternativ drift med delvis støtte fra 
informasjonssystemene 

FLK § 7 

294.  Nødrutinene skal øves på, testes, revideres og oppdateres 
minst en gang i året.  
 5.9 A.17.1*   Ja  Nei 

PVF artikkel 24 og 
32 

PJL § 22 
HRL § 21 
FLK § 8 

 

Ja  Nei 
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