Innspillswebinar:
Strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren
med gjester fra Direktoratet for e-helse

01.03.22

Kjøreregler
 Møteleder styrer ordet
 Vi setter mikrofonene deres på
«mute» fra start
 Det foretas ikke opptak av
dette webinaret
 Vi legger ut opptak og
presentasjoner fra webinarene
på normen.no (se også opptak
fra Normkonferansen!)

Spørsmål og kommentarer underveis
 Bruk chatfunksjonen når som helst under
webinaret til spørsmål eller kommentarer
 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

Strategi for digital sikkerhet i
helse- og omsorgssektoren

Innspillwebinar hos Normen
01. mars 2022

Side 4

Agenda

1. Bakgrunn og prosess
2. Strategi for digital sikkerhet i helse- og
omsorgssektoren, versjon 0.7

3. Spørsmål og innspill
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Bakgrunn og prosess
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Hvorfor trenger vi en strategi?
 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 i møte
med de som vil skade oss
 Arbeidet med digital sikkerhet i sektoren trenger
et ytterligere løft
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Oppdrag
 På oppdrag fra HOD gjennom tildelingsbrev 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
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Anbefaling om innretning til HOD 15.10.20

Prosjektstatus og veien til ferdigstillelse
Overordnet status
•
Versjon 0.7 av strategidokument og tiltaksoversikt er ferdigstilt og sendt til styringsgruppe og utvidet kjerneteam.
Veien videre
•
Motta og innarbeide innspill fra SG, DLM og LM
•
Ferdigstille strategi og oppdatert tiltaksoversikt til høringsrunde

21. januar: V0.5 av
strategi-dokumentet
og tiltaksoversikt
26.januar:
Gjennomføring
WS2
26.-27.
jan:
NUFA

1. april: V0.8 av
strategidokumentet og
tiltaksoversikten
oversendes HOD
klar for høring

23. februar: V0.7
av strategidokumentet og
tiltaksoversikten
oversendes HOD,
SG, LM

30. sept:
Oversendelse
til HOD

Ferdigstilling
august

21.sept:
NEHS

30.mars: NEHS

17.feb:
NUIT

November

Desember

Januar

Februar

Mars
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April

Mai

Juni

Juli

August

September

Alternative
strategiske
virkemidler og tiltak

Juleferie

Faser i strategiarbeidet

1

Vurdering og prioriteringer
strategiske vm og tiltak
Forankre prioriterte
strategiske områder
og tilhørende tiltak i
tiltaksoversikten

Behandling i
SG, DLM og
LM (minimum
3 uker)

Innarb
eide
innspill
(2 uker)

Ferdigstille strategi og
oppdatert tiltaksoversikt til 1
høringsrunde

Justeringer basert på høringsinnspill (med min 1 måned
tilgjengelig etter endt høring)

Bred høringsrunde (>3mnd)

Behandling i
SG, DLM og
LM (minimum
3 uker)

Innarb
eide
innspill
(2 uker)
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Selve strategien – en oppsummering
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Overordnet beskrivelse av versjon 0.7 av strategidokumentet
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Utfordringsbildet som strategien adresserer
 Et skjerpet digitalt trusselbilde
 Et komplekst systemlandskap og mangelfull
implementering av grunnleggende
sikkerhetstiltak
 Varierende grad av digital
sikkerhetskompetanse
 Knapphet på ekspertkompetanse
 Økende avhengighet til digitale løsninger
 Uheldig sikkerhetsadferd
 Små virksomheter mangler kompetanse
 Manglende fokus på digital sikkerhet i
helseutdanning

 Varierende oppfølging av digital sikkerhet i
leverandørforhold
 Utfordringer knyttet til kravstilling og
risikostyring
 Ulik tolkning av krav og manglende
oppfølging av etterlevelse

 Teknologiskifter, nye samhandlingsformer og
leveransemodeller for helsehjelp
 Sikkerhet i leverandørkjeden, sikker
samhandling, sikker samhandling
 IoT, MTU plassert i hjemmet
 Uklare roller og ansvar
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Strategiens formål og målsettinger
Formål

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

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

Virksomhetene i sektoren har tilstrekkelig evne til å
ivareta digital sikkerhet, understøttet av en robust
digital infrastruktur og felles tjenester, ressurser og
standarder.
Det er høy tillit til hvordan sektoren ivaretar digital
sikkerhet, både fra innbyggere og pasienter og
mellom samhandlende virksomheter.

Sektoren ivaretar sikkerhet i lange og komplekse
digitale verdikjeder.

Virksomhetene evner å effektivt ta i bruk
fremskridende teknologier på en sikker måte og er
robuste i møte med et risikobilde i endring.
Side 14

Strategiske fokusområder

Kompetanse og
sikkerhetskultur

Støtte til mindre
virksomheter

Innovasjon og
digitale verdikjeder

IKT-beredskap
og øvelser

Etterlevelse og
oppfølging
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Kompetanse og sikkerhetskultur
Overordnet beskrivelse

Forventede effekter

•

✓

•
•
•
•
•

Felles kompetanseressurser bør utvikles for å styrke digital
sikkerhetskompetanse og effektivt videreutvikle sikkerhetskultur.
Dette gir tilgang til gode verktøy med lavere samlet ressursinnsats enn om
hver enkelt virksomhet skal utvikle alt innhold selv.
Viktig forutsetning: Ressursene tilpasses sektorens ulike målgrupper og
deres behov.
Bør legges til rette for at digital sikkerhetskompetanse integreres i
helsefaglig utdanning i tilstrekkelig grad.
Etter- og videreutdanning bør styrkes, slik at helsearbeidere settes i stand til
å ivareta sikkerhet i mer digitalisert arbeidshverdag.
Eksisterende, velfungerende bør deles og gjenbrukes i hele sektoren.
•
For eksempel kan de regionale helseforetakenes kartlegging av
sikkerhetskultur i egen organisasjon brukes som utgangspunkt
for å identifisere kompetansehevende tiltak.

✓
✓
✓

Standardiserte, kvalitetssikrede
opplæringsressurser bidrar til lik praksis,
som igjen letter samhandlingen mellom
sektorens virksomheter, og i
leverandørforhold.
Styrket digital sikkerhetskompetanse bidrar
til økt bevissthet, som er nødvendig for å
bygge en god sikkerhetskultur.
Økt kompetanse hos beslutningstagere
fører til at det tas bedre beslutninger knyttet
til digital sikkerhet.
Et sektorvidt kompetanseløft vil også øke
tilliten fra befolkning, helsepersonell og
mellom virksomheter.
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IKT-beredskap og øvelser
Overordnet beskrivelse

Forventede effekter

•
•

✓

•

•

IKT-beredskap må i større grad inkluderes i nasjonale styringsdokumenter.
Roller og ansvar knyttet til IKT-beredskap og nasjonal kriseledelse i sektoren
må avklares ytterligere.
Det bør gjennomføres flere øvelser som omfatter digital sikkerhet. Det må
stilles tydelige forventninger til at virksomheter planlegger, gjennomfører og
evaluerer øvelser, samt aktivt benytte erfaringer som del av sitt kontinuerlige
forbedringsarbeid.
Øvelser må prioriteres, og det må stilles nødvendige ressurser til
disposisjon. Virkemiddelet omfatter en kombinasjon av at digital sikkerhet
øves særskilt, og som del av større felles øvelser.

✓
✓
✓
✓
✓

✓

Helseberedskapen styrkes både nasjonalt og
lokalt
Klargjøring av roller og ansvar
Gir nødvendige rammer for
beredskapsarbeid på virksomhetsnivå
Beredskapsplaner blir gjenstand for
vurdering og forbedring
Styrking av virksomhetenes bevissthet,
organisering og ferdigheter innen digital
sikkerhet
Det dannes grunnlag for tydeliggjøring og
avklaring
Styrket evne til å levere forsvarlige
helsetjenester og ivareta pasientsikkerheten
også under krevende forutsetninger
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Etterlevelse og oppfølging
Overordnet beskrivelse

Forventede effekter

•

✓

•

•
•
•
•
•

Grunnleggende sikkerhetskrav må i større grad etterleves i sektoren, og
etterlevelsen må følges opp. Relevante krav og anbefalinger er Normen og
NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.
Den enkelte virksomhet må sørge for nødvendig sikkerhetsstyring som en
integrert del av virksomhetsstyringen.
Ordninger for kontroll og dokumentasjon av sikkerhetsarbeid må etableres,
samtidig som det må legges til rette for læring og kontinuerlig forbedring.
God oversikt over sikkerhetstilstanden i sektorens virksomheter danner et
grunnlag for transparens mellom samhandlende virksomheter.
Virksomhetene i sektoren må støttes gjennom veiledning og verktøy.
Tiltakseiere for nasjonale tiltak bør skaffe oversikt over tiltakenes effekt.
Tilsyn er et sterkt virkemiddel for å bedre etterlevelse. Dette krever at
nødvendig tilsynsgrunnlag og tilsynskompetanse er etablert.
•
NIS-direktivet åpner for etablering av sektortilsyn innen
informasjonssikkerhet.

✓

✓
✓

Økt etterlevelse vil føre til et høyere digitalt
sikkerhetsnivå og færre
sikkerhetshendelser sektoren.
Tydeliggjøring av ansvar for etterlevelse av
regulatoriske krav og sikkerhetstiltak vil
også bidra til økt tillit mellom aktørene og
raskere implementasjon av løsninger for
økt samhandling.
Gjennom kunnskap om sikkerhetstilstanden
settes den enkelte virksomheten i stand til
å etablere bedre sikkerhetsstyring.
Oppfølging av sikkerhet i sektoren gir økt
kunnskap om effekten av sentrale
sikkerhetstiltak hos myndigheter og
tiltakseiere
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Innovasjon og digitale
verdikjeder
Overordnet beskrivelse

Forventede effekter

•

✓

•

•
•
•

•

For å oppnå sikker digitalisering og innovasjon må sektorens virksomheter
støttes i gjennomføring av vurderinger og innføring av ny teknologi.
Bør legges til rette for samarbeid ved anskaffelser, kravstilling og oppfølging
av leverandører.
•
Mange har behov for tilnærmet identiske løsninger, med bare
små variasjoner fra virksomhet til virksomhet.
Sektoren bør tilstrebe lik kravstilling til like tjenester.
Virksomheter vil kunne dra nytte av at det etableres langsiktige
relasjonskontrakter og strategiske samarbeid med leverandører.
For å forenkle sikkerhetsvurderinger ved innføring av ny teknologi og
arbeidsmåter bør det etablere samarbeid med relevante fag- og
veiledningsmiljøer i og utenfor sektoren. Aktuelle virkemidler kan være
veiledninger, ROS- og DPIA-bank og sandkasser.
Godkjenningsordninger for produkter og tjenester vil kunne være
hensiktsmessig, men må utredes (bl.a. juridisk og markedsmessig)
•
Kan omfatte et bredt spekter av mekanismer fra frivilling
selvdeklarering til obligatoriske sertifiseringsordninger.

✓

✓

Bedre støtte til virksomheter i
anskaffelsesprosesser vil medføre mer
effektiv tidsbruk, høyere kvalitet i
anskaffelser og oppfølging av leverandører,
samt enklere etterlevelse.
Felles vurderinger og utarbeidelse av
veiledninger vil bidra til innovasjon og
redusere tiden frem til implementering av
nye løsninger.
Belastningen på den enkelte virksomhet vil
reduseres og roller og ansvar i
leverandørforhold blir tydelig definert.
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Støtte til mindre virksomheter
Overordnet beskrivelse
•
•
•
•

Forventede effekter

For å løfte sikkerhetsnivået i sektoren må det identifiseres og etableres felles ✓
ordninger og tjenester som vil gi verdi for bredden av mindre virksomheter.
Basert på en kartlegging av sikkerhetstilstanden i de mindre virksomhetene
må behovet for felles ordninger og tjenester utredes og relevante tiltak
prioriteres.
✓
Det forutsettes at en slik etablering vil gi merverdi for den enkelte virksomhet
og at belastningen på virksomhetene ikke øker vesentlig.
Områder som vil kunne gi stor verdi er felles utarbeidelse av vurderinger og
kravspesifikasjoner og tilbud om felles løsninger for å avdekke og håndtere
digitale angrep.

Etablering av felles ordninger og tjenester
vil støtte de mindre virksomhetenes evne til
å ivareta digital sikkerhet som en del av sitt
virksomhetsansvar.
Det vil medføre mer effektiv anvendelse av
tilgjengelig teknologi, økt kvalitet i
sikkerhetsrelaterte prosesser og mer
hensiktsmessig tidsbruk. Dette vil redusere
risikoen for sikkerhetshendelser i de mindre
virksomhetene.
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Vi vil gjerne ha deres innspill!
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Spørsmål?
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Vi samler litt innspill i Menti!

• Gå til menti.com på mobil eller pc

• Tast inn koden 8802 5999
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Spørsmål eller noen siste kommentarer?

Takk for oppmerksomheten og innspillene!
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Bli med på kurs og webinarer med Normen gjennom året!

02. mars
09. mars
16. mars

Om lagring og sletting (allerede i morgen!)
Gjennomgang agenda til styringsgruppemøte 17. mars
Gjesteforedrag fra Digitaliseringsdirektoratet om «Stifinneren»

Vi jobber videre med spennende temaer og gjester utover våren
– hva har du lyst å høre mer om?

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

Ta gjerne kontakt med oss i Normen!

 Hva vil du høre mer om?
 Hva trenger du veiledning på?
 Hva kan vi bidra med?

sikkerhetsnormen@ehelse.no
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Takk for oss!

