
WEBINAR:

«Oversikt over Normens krav»

11. November 2020
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Kjøreregler 

 Møteleder styrer ordet

 Deltagernes mikrofoner er mutet som standardinnstilling

 Det foretas ikke opptak av dette webinaret

 Deaktiver fullskjermsmodus dersom du har problemer med å svare på poll

 Presentasjonene legges ut på kurssiden på normen.no 

 Vil du vite mer om hvordan vi jobber med GoToWebinar? Se mer på 

https://ehelse.no/normen/aktuelt-om-normen/digital-kompetanseheving-med-

normen
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https://ehelse.no/normen/aktuelt-om-normen/digital-kompetanseheving-med-normen


Spørsmål underveis

 Bruk spørsmålsfunksjonen når som helst under 

foredragene

 Vi lagrer spørsmålet ditt, men ikke hvem det kommer 

fra.

 Hvis du har spørsmål som ikke blir besvart under 

kurset, send oss en epost til 

sikkerhetsnormen@ehelse.no
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Hensikten med webinaret

 Orientere om vedlegget «Oversikt over 

Normens krav» 

 Svare på spørsmål om vedlegget
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Bakgrunn

Side 5



«Så mye hadde vi, og så mye fikk vi»
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Selvdeklareringsdokumetene da?
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«Så mye hadde vi, og så mye fikk vi»
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Vedleggets hjemmelskolonne

 Formålet med kolonnen er å angi hvor kravet er hjemlet i lov

eller forskrift, eller hvor kravet kan utledes fra. 

 Kolonnen er ikke ment å være uttømmende

 Virksomheten er selv ansvarlig for å vurdere hvilke lovkrav

som er gjeldende for sin virksomhet. 
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Databehandlerkolonnen
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«ISO-mapping»

 ISO 27001 - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet – Krav

 Annex A

 Mapping gjort mot Normen v6.0

 Mapping begge veier
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ISO-mapping:
Krav som har fullstendig overenstemmelse
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NormenISO 27001
114 krav

282 krav

Det er 114 av kravene i Normen som har fullstendig 

overenstemmelse med kravene i ISO 27001



ISO-mapping:
Krav i Normen som ikke er eksplisitt og fullstendig dekket i ISO 
27001
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NormenISO 27001
166 krav 282 krav

166 krav er ikke eksplisitt og fullstendig dekket i ISO 27001

Av disse er 141 krav i Normen delvis dekket av ISO 27001. 



Cloud Security Alliance
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«Hvordan kan vi 

plukke ut de kravene 

som er aktuelle i 

kravspesifikasjoner?

(Savner faktaark 38 

jeg..)»



Et triks:
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= alle systemkrav samlet



Forslag til bruk - revisjonssjekkliste
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Forslag til bruk - anskaffelser
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Forslag til bruk -
Leverandør som må følge Normens krav
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Forslag til bruk -
Leverandør som bruker ISO 27001
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Forbedringspotensiale?

 Skrive om fra spørsmål til krav

 Gå gjennom «Systemkrav» på nytt

 Forbedre sorteringsfunksjonen

 Kunne sortere på flere områder; f.eks. MU, video, innebygget personvern

 Kommentarfelt

 Interaktivt verktøy

 Handlingsplan 2021 
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Fremtidige webinarer fra Normen

 18. november: Normen 6.0 for leverandører. 

 24. november: Normkonferansen 2020. Sted: Digitalt.

 4. desember: Nytt mandat og forvaltningsmodell for Normen

 Andre tema som kommer:

 «PVO-rolle; Lessons learned»

 Veileder for små virksomheter

 Digitalt med.tek kurs

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

Se mer på normen.no



24.november

 Digital Normkonferanse

 Vi bruker GoTo Webinar

 Hovedtema: «Hva har 2020 lært oss med tanke på digital sikkerhet og personvern?»
 Hvordan håndterte helsesektoren personvern og informasjonssikkerhetsspørsmål i 2020?

 10 års digitalisering på 3 dager

 Er det noen som utnytter krisen? (Trusselbildet)

 Krystallkulen

 Påmelding https://attendee.gotowebinar.com/register/878702614746707216

 Vi gir beskjed når det går an å melde seg på igjen!
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2020

https://attendee.gotowebinar.com/register/878702614746707216


Takk for i dag

Hold deg oppdatert på Normen på normen.no, Normen på Facebook og LinkedIN, og 

meld deg på vårt nyhetsbrev!


