Om Normen
Kurset «Intro til Normen»

Hovedtema for kurset «Intro til Normen»

Personvern
Informasjonssikkerhet

Konfidensialitet
Integritet
Tilgjengelighet

Normen
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Sekretariatet for Normen

Avdeling juss og informasjonssikkerhet

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i
helse og omsorgssektoren
Bransjenormen

Veiledning

Arena

Norges første og største bransjenorm for informasjonssikkerhet –
og fra 2018 også for personvern

Norm for informasjonssikkerhet og
personvern i helse og omsorgssektoren
Normen er til for..

.. alle virksomheter som ved
avtale har forpliktet seg til å
følge Normen – i praksis de
fleste av sektorens mer enn
titusen virksomheter og
deres leverandører og
databehandlere

Normen godkjennes
og forvaltes av..

Den offentlige tannhelsetjeneste

.. en bredt sammensatt
styringsgruppe fra
sektoren

Normens daglige
arbeid koordineres av..

.. et sekretariat plassert
i Direktoratet for ehelse med fast
representasjon fra
Norsk Helsenett

Nytt mandat og forvaltningsmodell
Hvordan
styres
Normen?
Hva er
«Normens
produkter»?
Hvordan
utvikles og
vedlikeholdes
«produktene»

Agenda og referater
fra styringsgruppens
møter skal
offentliggjøres

Nestleder

Ny sammensetning
av styringsgruppen
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Styringsgruppen for Normen
MEDLEMMER
 Apotekforeningen
 Den norske legeforening
 Den norske
tannlegeforening
 Norsk farmaceutisk
forening
 Norsk
fysioterapeutforbund
 Norsk psykologforening
 Norsk sykepleierforbund
 KS
 KiNS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Fûrst (Private
helsevirksomheter)
Folkehelseinstituttet
Direktoratet for e-helse
Helsedirektoratet
Norsk Helsenett

OBSERVATØRER
Digitaliseringsdirektoratet
NAV
NSM
IKT Norge
(Leverandørorganisasjoner)
 Melanor
(Leverandørorganisasjoner)
 FFO – funksjonshemmedes
fellesorganisasjon
(Pasientorganisasjoner)
 Kreftforeningen
(Pasientorganisasjoner)
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Om Normen – selve bransjenormen
 En bransjenorm i 16 år!
 Ikke status som atferdsnorm etter reglene i forordningen
 Normen skal bidra til





«tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern»
Egnede sikkerhetstiltak
Tillit mellom virksomheter
Godt personvern

 Normen er

 Et kravsett
 Et hjelpemiddel

 Forholdsmessighet og egne vurderinger
 Normens krav til lovverket
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Kap 1 Om Normen
 Normen skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern hos den enkelte virksomhet, i felles
systemer og infrastruktur, og i sektoren generelt. Normen skal bidra til å sikre at en virksomhet som etterlever og
innretter seg etter Normen har egnede tekniske og organisatoriske tiltak for informasjonssikkerhet og personvern
for sin behandling av helse- og personopplysninger.
 Videre skal Normen bidra til at virksomhetene kan ha gjensidig tillit til at øvrige virksomheters behandling av helseog personopplysninger gjennomføres på et forsvarlig sikkerhetsnivå. De som samhandler med en virksomhet som
har forpliktet seg til å innrette seg etter Normens krav, skal kunne stole på at denne virksomheten har egnede
tekniske og organisatoriske tiltak for informasjonssikkerhet og personvern for sin behandling av helse- og
personopplysninger.
 Normen skal bidra til at pasienter, brukere, ansatte og andre registrerte sikres et godt personvern.
 Normen er et hjelpemiddel i den enkelte virksomhets arbeid med informasjonssikkerhet og personvern.
 Normen skal bidra til å understøtte gode helsetjenester, god pasientsikkerhet, kvalitetssikring, helsepersonellets
læring, godt personvern og pasientens helsetjeneste.
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Noen av de viktigste innholdsendringene i Normen v6.0
 Forenkling av både krav og språk
 Rendyrket Normen som kravdokument
 Som i prinsippet alle typer virksomheter kan velge å
følge, eller bli forpliktet til å følge gjennom avtale
 Tilpasninger til personvernforordningen
 Kap 5 Informasjonssikkerhet
 De fleste sikkerhetskravene gjelder også for
behandling av helse- og personopplysninger med
andre formål enn ytelse av helse- og
omsorgstjenester. (Virksomheten må vurdere)
 NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
 Leverandørkapittelet omstrukturert + sky

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Om Normen
Ledelse og ansvar
Risikostyring
Grunnleggende om
behandling av helse- og
personopplysninger
Informasjonssikkerhet
Vedlegg
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Vedlegg til Normen «Oversikt over Normens krav»
 Alle Normens «skal»-krav
 ISO-mapping (begge veier), lovhjemler, systemkrav, kan ivaretas av databehandler,
egenvurdering mm.
 Erstatter faktaark 6b og 38

Side 11

Andre aktiviteter i regi av Normen
Nyhetsbrev
N

24. November
Digital konferanse

Kurs og webinar
•
•
•
•

Ukentlige webinarer
Kurs
Konferanser
Foredrag

• Ca 4 ganger årlig
• Påmelding
www.ehelse.no

www.normen.no
•
•
•
•

Alle dokumentene
Nyheter
Om Normen
Påmelding til kurs og webinar

Q&A epost
sikkerhetsnormen@ehelse.no

Sosiale medier
Følg oss på FB og
LinkedIn!

Tema

Intro om kurset
Om Normen
Spørsmål
Pause
Risikovurdering/ styring
Pause
Internkontroll
Utvalgt temaer om personvern
Spørsmål
Lunsj
Utvalg av Normens krav til informasjonssikkerhet, kap. 5
Spørsmål
Pause
Normens krav i anskaffelser
Normens handlingsplan 2021 og veiledningsmateriell
Spørsmål
Takk for i dag

Klokkeslett

09:00
09:15
09:35
09:45
10:00
10:45
10.55
11:25
11:45
12.00
12:45
13:30
13:45
14:00
14:30
14:50
15:00
Side 13

