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Informasjonssikkerhet –
en forutsetning for digitalisering



FAKTA

ET ENKLERE 
HELSE-NORGE

Vår visjon

Våre tre viktigste roller Pådriver

Vår misjon

Lærende – oppriktig - samlendeVåre verdier

Premissgiver Faglig 
rådgiver

Vi samler Helse-Norge om en 
felles retning for digitalisering



Hvorfor trenger vi en strategi
for digital sikkerhet?

 Sektoren har noen særlige utfordringer
 Sikkerhetshendelse kan påvirke både 

pasientsikkerhet og personvern
 Store mengder sensitive data
 Fragmentert og komplekst aktørbilde 
 Begrenset kompetanse på digital sikkerhet – særlig i 

mindre virksomheter
 Kjente sårbarheter, f.eks knyttet til medisinsk utstyr

 Vi trenger nye tiltak der vi samarbeider mer  - for 
å være bedre rustet mot de som vil skade oss

 Arbeidet med digital sikkerhet i sektoren trenger 
et ytterligere løft
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Oppdrag
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 På oppdrag fra HOD gjennom tildelingsbrev 2021 
skal Direktoratet for e-helse utarbeide en strategi for 
digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren

 Strategien skal
 være handlingsrettet 
 tilpasses sektorens sikkerhetsbehov
 tydeliggjøre roller og ansvar
 identifisere relevante strategiske virkemidler og 

tiltak
 Direktoratet for e-helse utarbeider strategien i 

samarbeid med Helsedirektoratet, Helsetilsynet, 
NHN, RHF og KS

 Som delleveranse skal det utarbeides en 
tiltaksoversikt for helse- og omsorgssektoren med 
grunnlag i nasjonal strategi for digital sikkerhet



Leveranser:
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Delleveranse 2021 Hovedleveranse 2022

STRATEGI FOR 
DIGITAL SIKKERHET
I HELSE- OG OMSORGSEKTOREN

Forebyggende digital sikkerhet

Digital sikkerhet i kritiske 
samfunnsfunksjoner

Kompetanse

Avdekke og håndtere digitale angrep

Bekjempe data- og IKT-relatert 
kriminalitet

Sikker samhandling

Sikker digital hjemmeoppfølging

Sikkerhet i leverandørkjeden

Tydeliggjøre 
sikkerhetsbehov

Identifisere 
strategiske 
virkemidler

Tydeliggjøre 
roller og ansvar

Temaer i strategien
Tem

a fra den nasjonale strategien
Sektorspesifikke tem

aer

+

Forebyggende digital sikkerhet

Digital sikkerhet i kritiske 
samfunnsfunksjoner

Kompetanse

Avdekke og håndtere digitale angrep

Bekjempe data- og IKT-relatert kriminalitet

• Eksisterende tiltak
• Pågående tiltak
• Nye tiltak
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Strategiens formål og målsetninger

Sektoren ivaretar sikkerhet i lange og komplekse 
digitale verdikjeder.

Formål Målsetninger

Alle virksomheter i helse-
og omsorgssektoren legger 
til rette for forsvarlig 
helsehjelp gjennom sikker 
digitalisering i et risikobilde i 
endring

Det er høy tillit til hvordan sektoren ivaretar digital 
sikkerhet, både fra innbyggere og pasienter og 
mellom samhandlende virksomheter.

Virksomhetene i sektoren har tilstrekkelig evne til å 
ivareta digital sikkerhet, understøttet av en robust 
digital infrastruktur og felles tjenester, ressurser og 
standarder.

Virksomhetene evner å effektivt ta i bruk 
fremskridende teknologier på en sikker måte og er 
robuste i møte med et risikobilde i endring.

Ansvar og roller med betydning for digital sikkerhet i 
og mellom sektorens virksomheter er avklart, kjent 
og ivaretatt.
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