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Handlingsplan Normen 2021

Styring og forvaltning
Valg

Understøtte gode og sikre informasjonssystemer

Veiledningspakker

Utadrettet virksomhet

25. mars4. februar 23. september11. juni 1. – 2. desember

Teknisk/IoT og Leverandør

Tilgangsstyring
Forskning
Internkontroll + risiko (inkl. FA «Integritet») 
Sanering/ oppdatering 2022

Kurs og webinar

normen.no og sosiale medier

Nye verktøy 2022

Implementering
Sammensetning og 
forvaltningsmodell

Faktaark tiltak integritet

Video, lyd og bilde
Digital pasientkommunikasjon
Rettigheter + Behandlingsgrunnlag

Tiltak fra
2020



Overordnet plan for revidert (og noe nytt) veiledningsmateriell
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



Utadrettet 
virksomhet i 2021
• Videre satsning på 

webinarer

• Utvikling av 
normen.no

• Utforske nye 
digitale verktøy



Normens veiledningsmateriell

Side 5

 Veileder for fjernaksess (oppdateres 2021)
 Veileder for forskning (oppdateres 2021)
 Veileder for små virksomheter
 Veileder i Digital pasientkommunikasjon (oppdatert 2020)
 Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi 
 Veileder med avtaleeksempler ved samarbeid om felles journal (oppdateres 2021)
 Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 

(oppdateres 2021)
 Veileder video-, lyd og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren (oppdatert 2021)
 Veileder i bruk av skytjenester til behandling av helse- og personopplysninger 
 Veileder i personvern og informasjonssikkerhet -medisinsk utstyr (oppdateres 2021)
 Veileder om rettigheter ved behandling av helse- og personopplysninger (ny i 2021)



Innhold i faktaark - tematisk inndelt 

Styringssystem

6

Behandling av helse- og 
personopplysninger01 - Ansvar og organisering

02 - Styringssystem for 
informasjonssikkerhet
03 - Dokumenter i styringssystemet
04 - Kartlegge og klassifisere systemer
05 - Fastsette nivå for akseptabel risiko
06  / 6b - Sikkerhetsrevisjon
07 - Risikovurdering
08 - Avviksbehandling
13 - Oversikt over behandling av helse- og 
personopplysninger i virksomheten
37 - Sikkerhetskrav og 
sikkerhetsdokumentasjon i IKT-prosjekter
51 - Innsyn i den ansattes e-postkasse mv

14 - Tilgangsstyring
15- Hendelsesregistrering og oppfølging
25- Lagringstid og sletting av helse- og 
personopplysninger
38 - Sikkerhetskrav for systemer
41 - Skadereparasjon når data har blitt 
utilsiktet utlevert 
47 - Autorisasjonsregister
50 - Innsyn i hendelsesregistre
56 – Formål og behandlingsgrunnlag
57 – Personvernprinsipper (kommer 
2021)
58 – Personvernkonsekvensvurdering 
(kommer 2021)



Tilgjengelighet og 
integritet

21.05.2021 7

Arkitektur og 
kommunikasjon

Fysisk / teknisk sikkerhet

17 - Fysisk sikring av områder og utstyr
18 - Sikring av bærbart utstyr
19 - Tiltak for å hindre ondsinnet 
programvare
29 - Hjemmekontor
30 - Sikring av mobilt utstyr utenfor 
virksomheten
31 - Passord og passordhåndtering
34 - Håndtering av lagringsmedia 
52 - Krav til teknisk løsning ved bruk av 
betalingsterminal

11 - Nødprosedyrer
53 - Tiltak ved 
konvertering og bytte av 
EPJ

16 - Etablering av løsning for 
meldingskommunikasjon
20 - Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur
21 - Sikkerhetskopi
26 - Sikring av trådløs teknologi
24 - Kommunikasjon over åpne nett
28 - Alternative tekniske løsninger for 
primærhelsetjenesten
36 - Fjernaksess mellom leverandør og 
virksomhet
49 - Krav ved bruk av PKI ved ekstern 
kommunikasjon

Innhold i faktaark - tematisk inndelt 



Forskning
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Brukerrettet sikkerhet

For kommuner
46 - Tjenesteutsetting av kommunale 
helse- og omsorgstjenester

23 - Avtaler og tillatelser 
vedrørende forskning
35 - Personvernombud
40 - Informasjonssikkerhet i 
forskningsprosjekter

09 - Opplæring av ledere og 
medarbeidere
27 - Retningslinjer for daglig 
informasjonssikkerhet

Test
43 - Bruk av testdata i 
systemer som inneholder 
helse- og personopplysninger
48 - Informasjonssikkerhet 
ved utførelse av testing

Innhold i faktaark - tematisk inndelt 

Databehandler / 
leverandør
10 - Bruk av databehandler
12 - Tilbakerapportering av resultate  
fra IT-driften

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.davis.k12.ut.us/Page/49846&ei=j4qSVfipL8qAywPeoLCgBg&bvm=bv.96783405,d.bGg&psig=AFQjCNEFsJAnRxrsd1SjcySngR31wNNk7A&ust=1435753479471688


Veiledningsmateriell – prinsipper for oppdatering 2021

Side 9

 Målsetning: Alt veiledningsmateriell skal være gjennomgått ved utløpet av 2021

 Oppdatering av eksisterende materiell prioriteres fremfor nyutvikling

 Normens veiledningsmateriell skal først og fremst veilede og utdype kravene i 
Normen

 Normens veiledningsmateriell skal vise til andres veiledning, og ikke ha egen 
veiledning, dersom veiledningsbehovet dekkes ved henvisning. Normens 
veiledningsmateriell skal eventuelt utdype andres veiledning.



Kort om utvalgt veiledningsmateriell 



Veileder for video,lyd og bilde i helse- og omsorgssektoren

Side 11



Viktigste endringer i ny versjon

 Totalrevisjon, inkludert forenkling av språk og 
struktur

 Omhandler bruk av video, lyd og bilde utover 
kun opptak

 Mer praktisk orientering og nyttige eksempler
 Inkl. inkorporering av faktaark 54, som for øvrig 

består som selvstendig faktaark
 Gjennomgående økt fokus på risiko
 Generelle kapitler om samtykke er tatt ut
 Eget kapittel om forskning er fjernet og vil 

finnes i oppdatert forskningsveileder

Side 12



Videokonsultasjon 

Side 13

 Ny versjon av FA 54 – pga. Covid-19 stort behov for 
oppdatert veiledning 
 Normens krav til informasjonssikkerhet ve bruk av 

videokonsultasjon bl.a.: 
 Sikre lovlig behandling 
 Informasjon til pasient 
 Entydig identifisering av pasient og personell
 Entydig identifisering av utstyr levert av virksomhet
 Kryptering av kommunikasjon
 Logging 
 Ivaretakelse av taushetsplikt 

 Risikovurdering med eksempler på scenarier 
 Rutiner og opplæring 
 Bruk av databehandler 

REVIDERES 
NÅ



Veileder for bruk av skytjenester 

Veilederen gir praktisk hjelp innenfor områdene
 Fastsette ansvar, inngå avtaler, ivareta kontroll og 

vurdere risiko
 Belyse fordeler ved teknologien
 Synliggjøre trusler og behov for kontroll
 Ivaretakelse av pasientens rettigheter til samtykke, 

innsyn, retting sletting mv.
 Eksempler på risikoområder som det er naturlig å 

belyse
 Etabler databehandleravtale
 Behandling av helse- og personopplysninger under 

Normens virkeområde

Side 14



Veiledere i medisinsk utstyr og velferdsteknologi 

Side 15



Personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

 Felles prosjekt mellom Normen og Direktoratet for e-helse

 Videreutvikle malen til Direktoratet for e-helse + lage 
tilhørende veiledning

 Nytt faktaark i Normen

Side 16



Faktaark om personvernprinsippene

 Innledende om prinsippene og lovgivning
 Gjennomgang av alle prinsippene + eksempler
 Hvordan bør dataansvarlig arbeide med 

personvernprinsippene?

Side 17



Hvordan holde deg oppdatert på alt som skjer?!?

Normen.no



Bli med på våre kurs og webinarer!

12. mai Heldagskurs: Intro til Normen
19. mai Skytjenester og tjenesteutsetting v/Norsk Helsenett
26. mai Gjennomgang av agenda til møte i Normens styringsgruppe
02. juni Lansering av oppdatert Faktaark 29 - Hjemmekontor
09. juni Innspillswebinar til veileder om forskning
16. juni Innspillswebinar til veileder om tilgangsstyring
23. juni Innspillswebinar til veiledere om risiko og internkontroll
30. juni Nytt faktaark om personvernprinsippene

Følg med på normen.no, sosiale medier og Normens nyhetsbrev!



sikkerhetsnormen@ehelse.no
Side 20

? !!



Takk for i dag!

Side 21
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