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Normens krav til ledelse og ansvar 

Side 3

 Virksomhetenes øverste ledelse har ansvar for at 
virksomheten følger gjeldende krav etter Normen og 
lovgivning

 Virksomhetens øverste ledelse skal sørge for å 
etablere roller og funksjoner med tilstrekkelige 
ressurser og kompetanse til å gjennomføre 
nødvendige oppgaver 

 Virksomheten beslutter hvilke roller og funksjoner for 
informasjonssikkerhet og personvern som er nødvendig



Kjært barn har mange navn 

Side 4



Hvordan ha velfungerende styring og kontroll? 

Side 5

 Etablere et styringssystem / internkontroll for 
informasjonssikkerhet og personvern
 Tilpasses virksomhetenes størrelse, risiko, egenart, aktiviteter og de 

behandlinger din virksomhet gjennomfører 
 Ledelsen har ansvaret for styringssystemet og skal sørge for å gjøre 

dette kjent for alle ansatte 
 Styringssystemet skal dokumenteres, angitt med løpende 

oppdatering og arkiveres når det erstattes 

 Virksomhetens øverste ledelse skal selv gjennomgå 
virksomhetens aktiviteter innen informasjonssikkerhet og 
personvern minst en gang i året – Ledelsens gjennomgang 
 Ledelsens gjennomgang skal dokumenteres 



Hvordan operasjonalisere et styringssystem? 
Blant annet:
 Oversikt over behandlinger av helse- og personopplysninger 
 Systemoversikt og klassifisering av systemer 
 Rutine for opplæring 
 Rutiner for plan, gjennomføring og oppfølging av 

risikovurderinger 
 Oversikt over databehandlere og leverandører 
 Rutine for oppretting og vedlikehold av autorisasjonsregister 
 Rutine for sikkerhetskopiering 
 Fysisk sikring av lokaler og områder 
 Rutine for innsyn, informasjon, retting og sletting
 Rutine for tilgang til helseopplysninger 
 Rutine for utlevering av helseopplysninger til kvalitetssikring 
 Autentisering ved tilgang til helseopplysninger
 Avvikshåndtering

Side 6

Se eksempel i 
vedlegg 3.2



Side 7

Eksempel i 
vedlegg 3.2



Normens krav til ledelse og ansvar – Dataansvar 

Side 8



Ansvarlighetsprinsippet etter personvernforordningen

Side 9



Personvernforordningen

Side 10

«Idet det tas hensyn til behandlingens art, 
omfang, formål og sammenhengen den 
utføres i, samt risikoene av varierende 
sannsynlighets- og alvorlighetsgrad for 
fysiske personers rettigheter og friheter, skal 
den behandlingsansvarlige gjennomføre 
egnede tekniske og organisatoriske tiltak 
for å sikre og påvise at behandlingen 
utføres i samsvar med denne forordning. 
Nevnte tiltak skal gjennomgås på nytt og 
skal oppdateres ved behov.»

= Internkontroll

Artikkel 24: 
Den behandlingsansvarliges 

(dataansvarliges) ansvar 



Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten 

Side 11

 Med formål om å bidra til forsvarlige helse-
og omsorgstjenester, pasient- og 
brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse-
og omsorgslovgivningen etterleves

 Den med det overordnede ansvaret for 
virksomheten skal sørge for at det etableres 
og gjennomføres systematisk styring av 
virksomhetens aktiviteter 
 Plikt til å planlegge
 Plikt til å gjennomføre 
 Plikt til å evaluere 
 Plikt til å korrigere 

§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder virksomheter som er pålagt 
internkontrollplikt etter
a) helsetilsynsloven § 5
b) spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd
c) helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd eller
d) tannhelsetjenesteloven § 1-3a.

Forskriften gjelder også virksomheter som er pålagt plikt 
til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og 
pasient- og brukersikkerhet etter
a) spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a eller
b) helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2.



Hvor finner jeg mer om internkontroll?
 Faktaark 01 – Ansvar og organisering
 Faktaark 02 – Styringssystem for informasjonssikkerhet og 

personvern
 Faktaark 04 – Kartlegge og klassifisere systemer
 Faktaark 05 – Fastsette nivå for akseptabel risiko
 Faktaark 06 – Sikkerhetsrevisjon
 Faktaark 07 – Risikovurdering 
 Faktaark 08 – Avviksbehandling
 Faktaark 09 – Opplæring av ledere og medarbeidere
 Faktaark 13 – Oversikt over behandling av helse- og 

personopplysninger i virksomheten
 Faktaark 27 – Retningslinjer for daglig informasjonssikkerhet
 Faktaark 37 – Sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon i IKT-

prosjekter
 Faktaark 55 – Sperret adresse i folkeregisteret
 Veileder for små helsevirksomheter

Side 12

normen.no
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