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Kjøreregler 

 Møteleder styrer ordet

 Vi setter mikrofonene deres på 

«mute» fra start

 Det foretas opptak av dette 

webinaret

 Presentasjonen legges ut på 

normen.no 
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Spørsmål og kommentarer underveis

 Bruk chatfunksjonen når som helst under 

webinaret til spørsmål eller kommentarer

 Send spørsmål eller kommentarer direkte 

til Thea om du ikke ønsker å skrive i 

møtechatten

 Vi svarer på spørsmål enten i plenum 

og/eller i chat

 Hvis du har spørsmål som ikke blir besvart 

under webinaret eller innspill du ønsker å 

komme med i etterkant, send oss en epost 

til sikkerhetsnormen@ehelse.no
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Agenda

 Normens veileder for forskning – revisjon og 

prosess

 En liten menti

 Innspill og spørsmål – ordet er fritt!
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Forskning – innhold i pakken

Side 5

 Veileder for forskning

 Faktaark 23 - Avtaler og tillatelser 

vedrørende forskning 

 Faktaark 40 - Informasjonssikkerhet i 

forskningsprosjekter  



Bakgrunn for revisjonen

 Veilederen er fra 2013 og er ikke oppdatert etter siste 

versjon av Normen.

 Inneholder ikke personvern eller oppdaterte hjemler.

 Revisjon ble besluttet av Normens styringsgruppe i 

2020. 

 Målet er at veilederen skal være klar for publisering i 

januar 2021. 
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Målsetninger/prinsipper for veiledningsmateriell i pakken

 Vise sammenhengene mellom ulike delprosesser

 Synliggjøre behovet for å veie ulike hensyn opp mot hverandre som en 

del av risikostyringen, for eksempel personvern og pasientsikkerhet

 Synliggjøre ledelsens ansvar og behov for beslutningsgrunnlag

 Ikke skrive mye om det samme mange steder
 Unngå dobbeltarbeid både i arbeidet med veiledningsmateriellet og for virksomhetene 

som skal benytte materiellet i sine prosesser

 Sektorspesifikt og praktisk rettet
 Ikke for teoretikerne, men for de som skal gjøre dette i praksis i sektoren
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Hovedendringer

 Oppdatering mot Normen 6.0 og relevant lovverk

 Språklig oppdatering

 Gjøre veilederen mer praktisk rettet, slik at veilederen 

følger kronologien i et forskningsprosjekt. 

 Balansert tilnærming mellom personvern, informasjonssikkerhet

og pasientsikkerhet 

 Nyttige eksempler

 Flytskjema

 I større grad henvise til annet veiledningsmateriell

enn å behandle noe to ganger. 
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Innspill og spørsmål – ordet er fritt!



Ta gjerne kontakt om du har innspill til Normens 
veiledningsmateriell!
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sikkerhetsnormen@ehelse.no

 Hva trenger du innenfor personvernrettighetene?

 Hva trenger du på Normens andre områder?

 Hva kan vi bidra med?



Bli med på kurs og webinarer med Normen i høst!

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

• Om Normens veileder i informasjonssikkerhet og personvern -
medisinsk utstyr

• Direktoratet for e-helse presenterer forslag til ny mal for 
personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

• «Vi bygger et styringssystem - et erfaringsforedrag» – med gjest 
fra Statens legemiddelverk

• Om nytt faktaark om personvernprinsippene 
• Gjennomgang av agenda til neste styringsgruppemøte  i Normen 
• Heldagskurs: Intro til Normen



Takk for oss!


