
Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten –sektorens felles 
krav, verktøy og arena for informasjonssikkerhet og personvern

Normen skal opprettholde og forbedre sin relevans og 

sektorens tillit, gjennom å ha 

• relevante og oppdaterte krav

• målrettet og oppdatert veiledning av høy faglig kvalitet

• målrettede og nyttige kompetansehevingsaktiviteter

Helse- og omsorgssektorens behov skal alltid være 

førende for Normen.

Overordnet strategi

STRATEGI  2023-2025

● styrke og forenkle arbeidet med informasjonssikkerhet og 

personvern 

● bidra til at virksomheter som følger Normen har egnede tekniske og 

organisatoriske tiltak på plass

● fremme samhandling gjennom tillit i helse- og omsorgssektoren

● fremme en balansert tilnærming til konfidensialitet, tilgjengelighet, 

integritet og robusthet

● bidra til å understøtte gode helsetjenester, god pasientsikkerhet, 

kvalitetssikring, helsepersonellets læring, godt personvern og 

pasientens helsetjeneste

Normen skal   



Sektorens felles kravsett til 

informasjonssikkerhet og 

personvern

Prioriterte temaområder
Forenkling, nyttige verktøy 

og kompetanseheving

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER OG INITIATIVER
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 Utvikle og forvalte gode verktøy 

for oppfølging av etterlevelse av 

Normen

 Bidra til at helse – og 

personopplysninger behandles 

slik at det understøtter 

pasientsikkerhet og forsvarlig 

pasientbehandling Tydeliggjøre 

og markedsføre hva Normen er

 Samarbeid, koordinering og 

kobling med andre 

veiledningsaktører, 

kontrollinstanser og 

krav/rammeverk

 Jobbe målrettet med 

kompetanseheving gjennom blant 

annet å se veiledningsmateriell og 

kompetanseheving i sammenheng

 Være tilgjengelig og i tett dialog og 

samarbeid med sektoren og andre 

relevante aktører 

 Normens veiledningsmateriell skal 

holdes oppdatert 

 Utvikle og forvalte nyttige verktøy på 

normen.no og ha gode informative 

nettsider

 Legge til rette for arenaer for 

erfaringsdeling, samarbeid og deling 

av maler og vurderinger
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● Tilpasset veiledning til sektorens små 

virksomheter

● Sette fokus på sikkerhetskultur gjennom 

alle Normens virkemidler 

● IKT-beredskap og hendelseshåndtering 

● Være premissleverandør og gi tilpasset 

veiledning på anskaffelser og 

leverandøroppfølging

● Legge til rette for og gi veiledning til å 

understøtte digital samhandling, bruk av 

ny teknologi og arbeidsformer

● Videreutvikle veiledningsmateriell på 

forskning

● Følge med på og tilpasse til kommende 

EU-regelverk, inkludert EHDS

STRATEGI   2023-2025



Hva har skjedd i 2022?

 Kompetanseheving og samarbeid

 Veileder for fjernaksess

 Veileder for tilgang

 Normen versjon 6.1

 Logging og innsyn i logg (Faktaark)

 Test (Faktaark)

 Oversikt over Normens krav til bruk i anskaffelser 

 + mange mindre revisjoner



Oppdatert nettside!
www.normen.no

Nytt og forbedret

• Søk

• Design

• Innhold

• Brukeropplevelse



Foreløpig handlingsplan 2023: 

Ferdigstille (nyutvikling eller revisjon)

 Leverandørveileder 

 Forskningsveileder 

 Pasientsikkerhet/integritet/kvalitet

 Skyveilederen

 Protokoll over behandlinger av helse- og personopplysninger i virksomheten 

(faktaark 13)

 Passord og passordhåndtering (faktaark 31)

 Sperret adresse i Folkeregisteret (faktaark 55)

 Faktaark 53 - Bytte EPJ

 Faktaark 37 - Sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon i IKT-prosjekter

 Faktaark 6 – Revisjon

 Faktaark 20 a,b,c

Side 5



Foreløpig handlingsplan 2023:

Utrede og utvikle

 Utrede behov for og alternativer til oppfølging av etterlevelse av Normen

 Kartlegge behov og lage plan for videre arbeid mot små virksomheter i sektoren, 

inkludert revisjon av Veileder små virksomheter

 Utrede behov for og alternativer til hvordan kan Normen bidra til god og tilpasset 

sikkerhetskultur i helse- og omsorgssektoren

 Se på muligheter for hvordan Normen kan bidra med informasjon og veiledning om 

og på problemstillinger innen personvern og informasjonssikkerhet på ny teknologi

 Mapping av NSMs grunnprinsipper for IKT sikkerhet til Normens krav

 Undersøke muligheten for å lage «Intro Normen» til et webbasert åpent kurs

 Oppdatering av veiledningsmateriell mtp nye problemstillinger ved digital 

hjemmeoppfølging, inkludert ansvarsforhold 

 Avholde PVO-nettverksmøte i samarbeid med Datatilsynet
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Kurs og webinar våren 2023

 Introkurs Normen – 25. januar – fysisk kurs

 Introkurs Normen – 1. februar - digitalt kurs

 Patching av medisinsk utstyr - 18. januar (webinar)

 Normens krav i anskaffelser - lær hvordan! - 8. februar (webinar)

 Normen for leverandører - 1. mars (webinar)

 Forskningsveilederen - 15. mars (webinar)

 Helseberedskap og digital sikkerhet - 22.mars (webinar)

Påmelding www.normen.no

ALLE KURS OG WEBINARER ER GRATIS!
Mer kommer, følg med!

http://www.normen.no/

