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Innbyggere må ha tillit til at helse- og 

omsorgssektoren anvender helse- og 

personopplysninger på en trygg måte

Personvern og informasjonssikkerhet er 

en forutsetning for digitalisering
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Orientering

Informasjon

Planlagt

Akutt

«Journalføring»

Behandlingsplan

«Kurveføring»

Fysiologiske variabler

Legemidler

Oversikt Kapabiliteter

http://www.iconarchive.com/show/oxygen-icons-by-oxygen-icons.org/Actions-go-home-icon.html


Utredningsoppdraget medisinsk avstandsoppfølging (NHSP)
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Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens Legemiddelverk har fått i oppgave av 

HOD om å leverer en felles plan for å utrede og implementere nødvendige tilpasninger i 

nasjonale rammer og virkemidler for å muliggjøre økt bruk av medisinsk avstandsoppfølging. 

Helsedirektoratet har koordinerende ansvar.  

Oppdrag –
September 2018

L1 – Desember 
2018

• Plan for 
utredning

L2 – April 2019

• Konkretisering 
av plan

• Arbeidspakker

L3 – Juni 2019 

• Statusrapport

• Prioritering

L4 – Desember 
2019

• Sluttrapport



MINI-ROS AV AVSTANDSOPPFØLGNING

Når pasient gis et medisinsk utstyr og følges opp 

fra sitt eget hjem 



• Den dataansvarlige  har 
ansvaret

• Den dataansvarlige  har 
kontrollen
(i hvert fall i samarbeid 
med sin IKT-leverandør)





• Usikker infrastruktur i pasientens hjem
(både konfidensialitet, integritet  og tilgjengelighet)

• Sikker autentisering
• Av «bokser»
• Av pasient / bruker (kognitiv svikt?)

• Overskuddsinformasjon
• Dokumentasjonsplikt
• Sletting
• Samtykke

• Hva skal logges?
• Medisinsk utstyr – en sikkerhetsutfordring



Medisinsk utstyr og informasjonssikkerhet 
– hva er problemet?

 Utstyret er ofte gammelt

 Utstyret er dårlig sikret

 Kjente sårbarheter eksisterer

 Ikke alltid utstyret i seg selv som er målet for en 

angriper
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Trusselbilde
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• Skylagring
• Databehandleravtaler
• Sletting
• Underleverandører
• …

Leverandør
(f.eks utstyrsprodusent)

Mellomlagring
Pre-prosessering



Leverandør
(f.eks utstyrsprodusent)

• Omfattende brukervilkår
(i gjennomsnitt 14 sider)

• Overføring til andre formål / til 
tredjepart

• Manglende sletting
• Krav til brukerkontor for lagring
Kilde: Forbrukerrådet 2017: 
Helsedata til salgs?

Pasienten
tar i bruk 
tilleggsfunksjonalitet
som tilbys av 
f.eks utstyrsleverandør



Ny teknologi - nye utfordringer
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 Skyen, apper, bigdata…

 Lange og komplekse digitale 
verdikjeder
 Der også pasientens / brukerens eget 

utstyr /apper inngår

 Deling av data

 Vanskelige risikovurderinger 

 Hvem har ansvar for hva?

 Forventninger fra pasienter og 
pårørende



Tilbakemeldinger fra helsesektoren 

 Trenger klare anbefalinger/ krav til bruk av IoT i avstandsoppfølging 

 Mer kunnskap om redusering av risiko knyttet til utstyr og applikasjoner som kobles 

opp i pasient/brukers hjem 

 Praktisk implementering av sikkerhetstiltak

 Gjennomføring av risikovurderinger, hva må man tenke på? 

 Ivaretakelse av personvernet ved bruk av skytjenester 

 Likt regel, men ulik tolking av regelverk – bedre veiledning 
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Dette vet vi; Mulige tiltak
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Dette vet vi og mulige tiltak 

 Mangelfullt regelverk på sikkerhet i 

medisinsk utstyr

 Mangelfull implementering av tekniske 

sikkerhetstiltak 

 Gammelt utstyr/programvare som ikke 

kan oppdateres – manglende ikt 

investeringer i helse og omsorg

 Ny forordning for medisinsk utstyr neste 

år

 Konkrete fokusområder: 

 Kravspesifikasjoner 

 Sikkerhet by design and by default

 Kryptering 

 Oppdatert programvare/ 

sikkerhetsoppdateringer 

 Sterk autentisering 

 Kontroll på verdikjeden 

 Nytt faktaark i Normen om IoMT



Nøkkelen til å lykkes: Innebygd personvern

 Ta hensyn til personvern i 

alle utviklingsfaser av et system

eller en løsning 

(jf. personvernforordningen artikkel 25)
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INNEBYGD
PERSONVERN



Takk for meg!

Petter Ludvig Andersen

Sekretariatet for Normen
Avdeling juridisk 
Direktoratet for e-helse

petter.ludvig.andersen@ehelse.no
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