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Normens styringsgruppe, etter at Normen 6.0 var vedtatt 



 

Nytt mandat og ny sammensetning for styringsgruppen er 

besluttet Ny sammensetning, 

bl.a: 

 Pasient- og brukerorganisasjoner og 

leverandørorganisasjoner inviteres inn som 

observatører 

 Private helsevirksomheter inviteres inn som 

medlem 

 Presisert at styringsgruppen er et 
uavhengig organ 

 «Konsensus skal søkes for prinsipielle 
spørsmål eller som får store 
konsekvenser for sektoren» 



 

 Valgkomiteen formaliseres i eget vedlegg 
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Normen 6.0 

 Bedre struktur, språk, lesbarhet 

 Oppdatert etter NSM Grunnprinsipper 

 Oppdatert etter relevante krav i 

personvernforordningen 

 Forholdsmessighet er sterkere vektlagt 

enn tidligere 

 «Skal» og «bør» 

 Eget vedlegg: Normens krav 

 Mappet mot ISO 27001 og CSA CCM 

Revidering av 

veiledningsmateriell 



 

 

Arbeidspakker 2020 
 

 

Forslag arbeidspakker 2021 

 

 

Veiledere – nylig reviderte og under arbeid 



 

 

2020 
 

 

2021 

 

 

  Registrertes 

rettigheter 
tal  Digi 

pasi ent - 

komm unika - 

n sjo 

Video - ,  

lyd, og  

bilde Ti lgangs - 

s tyring 



 

 



 

  

Planer i 2021 

• 
Videre satsning på  

webinarer 

• 
Utvikling av  

normen.no 

• 
Utforske nye  

digitale verktøy 



 

Forslag til ny forvaltningsmodell for Normens produkter 

 Differensiert forvaltning 

 F.eks konsekvensutredning 

 Redaksjonskomite 

 Styringsgruppen 

kan anbefale / tilslutte seg 

dokumenter som forvaltes 

av andre organer / 

virksomheter 

Hvordan holde 

deg oppdatert på alt som skjer?!? 



 

 

Normen.no 



 

  

KUNNGJØRING 



 

Normens styringsgruppe skal utvides med bl.a 

Pasient- og brukerorganisasjoner som observatører 
(med tale- / forslagsrett) 

Bransjeorganisasjoner for leverandører som 
observatører (med tale- / forslagsrett) 

Private virksomheter som yter helse- og 
omsorgstjenester som medlemmer 

Hvordan søke om å bli observatør eller medlem  



 

 Alle som tilhører en av gruppene omtalt 

kan søke om å delta i styringsgruppen. 

 virksomhet, organisasjon, ombudsrolle  

 Søknader vil bli vurdert mot et sett 

forhåndsdefinerte kriterier 

 Eget søknadsskjema, søknadsfrist  

31/12 

 Mer informasjon og søknadsskjema på 

normen.no 

 Webinar om nytt mandat og 

forvaltningsmodell onsdag 2.12 kl 09 

Kriterier 

 Bidra til å oppnå styringsgruppens mål 

 Bidra til å oppnå representativ 

sammensetning 

 Bidra å bringe inn nye perspektiver 

 Bidra i utførelsen av styringsgruppens 

oppgaver 

 I hvilken grad man representerer 

virksomheter som er berørt av Normens 

krav 
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