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Sammen om helhetlige, trygge og 

nyskapende tjenester som fremmer 

helse og mestring

Nasjonal e-helsestrategi
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Innspill til den kommende
helseberedskapsmeldingen
fra Direktoratet for e-helse

 Direktoratet for e-helse har gitt innspill 

innen temaet digital sikkerhet til den 

kommende helseberedskapsmeldingen

 For å forankre og forbedre 

faktabeskrivelser og anbefalinger, er det 

gjennomført en bred  høring av 

innspillet.

 Se ehelse.no:

Foto: Øivind Eide



Hvorfor digital sikkerhet er viktig – og hva som står på spill
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Evne til å yte forsvarlig helsehjelp

Understøtte helseberedskap

Befolkningens tillit

Foto: Øivind Eide

Ivareta pasientsikkerhet

Produksjon og distribusjon av 

legemidler, vaksiner, varer og 

tjenester til sektoren



Utfordringsbildet slik vi ser det
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Sektoren står overfor et 

skjerpet digitalt trusselbilde

Komplekst systemlandskap og 

mangelfull implementering av 

grunnleggende sikkerhetstiltak

Udekket kompetansebehov

Uklare roller og ansvar
Varierende oppfølging av

digital sikkerhet i verdikjeder

Teknologiskifter og nye 

samhandlingsformer

og leveransemodeller for helsehjelp



Det foregår mye godt sikkerhetsarbeid i sektoren allerede
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HelseCERT

Helsetilsynets tilsyn på digitale områder

Aktiviteter i kommunene

Digital sikkerhet i helse-

og sosialfaglig utdanninger

Regionale handlingsplaner

Normen



Direktoratet for e-helse foreslår seks innsatsområder
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Kompetanse og sikkerhetskultur

Planverk og øvelser Etterlevelse og oppfølging

Ny teknologi og digitale verdikjeder Støtte til mindre virksomheter

Videreutvikling av eksisterende 

nasjonale virkemidler
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Videreutvikling av eksisterende nasjonale virkemidler

Overordnet beskrivelse

• Det er sentralt at arbeidet med digital sikkerhet i sektoren skjer som 

en del av en kontinuerlig forbedring, og felles virkemidler som 

HelseCERT og Normen er helt sentrale bidragsytere til dette 

forbedringsarbeidet.

• For å bidra til at sektorens totale beredskapsevne styrkes, må 

eksisterende virkemidler som bidrar på tvers av hele sektoren 

videreføres og videreutvikles. 

Eksempler på tiltak

✓ Videreutvikling av HelseCERT

✓ Videreutvikling av Normen

Foto: Norsk Helsenett
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Kompetanse og sikkerhetskultur

Overordnet beskrivelse

• I følge NSM er det nødvendig med et betydelig løft i bevissthet og 

kompetanse om trusselbildet og sikkerhetsarbeidet, fra 

virksomhetenes øverste ledelse til den enkelte ansatte. 

• Det finnes gode virkemidler knyttet til kompetanseheving i sektoren i 

dag. Deling og gjenbruk av slike ressurser er en effektiv måte å 

heve kompetansenivået på. 

Eksempler til tiltak

✓ Utrede behovet for, og mulige modeller for utvikling og utbredelse av, felles 

kompetanseressurser. 

✓ Legge til rette for økt fokus på digital sikkerhetskompetanse i helsefaglig 

utdanning
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Planverk og øvelser

Overordnet beskrivelse

• Alle sektorens virksomheter må være forberedt på å håndtere digitale 

sikkerhetshendelser og sikre fortsatt forsvarlig leveranse av helsetjenester. 

• IKT-beredskap må inngå i nasjonale styringsdokumenter

• Gjennomføring av øvelser er sentralt for at planverk og rollebeskrivelser 

omsettes til praktiske ferdigheter.

Eksempler til tiltak, bl.a

✓ Stille forventning om hyppigere og mer regelmessig gjennomføring av øvelser Foto: Flickr
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Etterlevelse og oppfølging

Overordnet beskrivelse

• Økt kontroll med digital risiko vil styrke den forebyggende 

sikkerheten og øke virksomhetenes evne til å motstå uønskede 

digitale hendelser.

• Det er viktig at grunnleggende sikkerhetskrav og -anbefalinger 

etterleves i sektoren, og at etterlevelsen følges opp. 

Forslag til tiltak

✓ Stille forventing om at etterlevelse følges opp internt i den enkelte 

virksomhet, og at sikkerhetsstyring integreres i den ordinære 

virksomhetsstyringen.

Foto: Pixabay
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Ny teknologi og digitale verdikjeder

Overordnet beskrivelse

• Ny teknologi, tjenester og samhandlingsformer som tas i bruk i 

sektoren innebærer ofte at flere aktører og leverandører er involvert. 

Dette danner lange digitale verdikjeder. 

• Kompetansekrevende vurderinger og oppfølging

• Det ligger et stort potensial i samarbeid med relevante fag- og 

veiledningsmiljøer i og utenfor sektoren. 

Eksempler på tiltak

✓ Stille forventning om at sentralt og lokalt beredskapsplanverk må tilpasses 

nye leveransemodeller og et teknologi- og risikobilde i endring. 

✓ Legge til rette for bedre støtte til vurdering, innføring og utvikling av ny 

teknologi i samarbeid med relevante fag- og veiledningsmiljøer i og utenfor 

sektoren.
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Støtte til mindre virksomheter

Overordnet beskrivelse

• For å øke sektorens totale beredskapsevne i et skjerpet trusselbilde må 

den digitale sikkerheten styrkes også i de mindre virksomhetene

• Det er nødvendig med tiltak for å styrke beredskapsevnen i de små 

virksomhetene, og disse tiltakene må ta utgangspunkt i forutsetningene 

og rammebetingelsene i disse virksomhetene.

• Dette vil kunne redusere sannsynligheten for vellykkede angrep og 

legge til rette for bedre håndtering av hendelser.

Forslag til tiltak

✓ Kartlegge sikkerhetstilstanden og -behov i de mindre virksomhetene i sektoren.

✓ Utrede mulige felles ordninger og tjenester som vil gi verdi for bredden av mindre 

virksomheter.



Strategiske mål i den nye nasjonale e-helsestrategien – digital 
sikkerhet er en forutsetning
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Aktiv medvirkning i egen og 

næres helse Enklere arbeidshverdag Helsedata til fornying og 

forbedring

Tilgjengelig informasjon og 

styrket samhandling

Samarbeid og virkemidler 

som styrker 

gjennomføringskraft


