
WEBINAR:
Gjennomgang av agenda for neste styringsgruppemøte

26. mai 2021



Kjøreregler 

 Møteleder styrer ordet

 Deltagernes mikrofoner er mutet som standardinnstilling

 Det foretas opptak av dette webinaret

 Presentasjonen legges ut på normen.no 

 Vil du vite mer om hvordan vi jobber med GoToWebinar? Se mer på 

https://ehelse.no/normen/aktuelt-om-normen/digital-kompetanseheving-med-

normen

https://ehelse.no/normen/aktuelt-om-normen/digital-kompetanseheving-med-normen


Spørsmål underveis

 Bruk spørsmålsfunksjonen når som helst under 

foredragene

 Vi svarer på spørsmål enten i plenum og/eller i chat

 Vi lagrer spørsmålet ditt, men ikke hvem det kommer 

fra

 Hvis du har spørsmål som ikke blir besvart under 

webinaret, send oss en epost til 

sikkerhetsnormen@ehelse.no

?



Dokumentene legges ut på normen.no

https://ehelse.no/normen/om-normen/moter-i-normens-styringsgruppe



Styringsgruppemøter og tilhørende webinar 2021

10. mars Webinar om agenda for neste styringsgruppemøte
25. mars Styringsgruppemøte

26. mai Webinar om agenda for neste styringsgruppemøte
11. juni Styringsgruppemøte

8. september Webinar om agenda for neste styringsgruppemøte
23. september Styringsgruppemøte

17. november Webinar om agenda for neste styringsgruppemøte
1-2. desember Styringsgruppemøte

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



Hensikt og bakgrunn



Agenda for neste SG-møte

Side 7



Agenda for neste SG-møte
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Sak 33/21 Valg av ny styringsgruppeleder



Sak 34/21 Beslutningssak: Oppdatert Veileder i personvern 
og informasjonssikkerhet -medisinsk utstyr v2.0



Prosess

 Versjon 2.0 av veilederen har blitt sterkt forsinket

 Ressurssituasjon i sekretariatet 

 Behov for ytterligere endringer i veilederen ble tydelig underveis

 Revidering påbegynt med liten referansegruppe 27. – 28. mars 2019
 Geir-Erlend Myhre Johansen - St. Olav, Svein Medaas – Helse Bergen, Ole Nyrud – OUS,

Lasse Johansen – OUS, Tormod Ihlen – Nordlandssykehuset

 Opprinnelig plan:

 Endre 16 scenarier i gjeldende versjon til færre scenarier med et antall egenskaper

 Hensikt er tilpasning for direkte bruk i Merida og Medusa

 Enkelte andre endringer, bl.a. på bakgrunn av PVF

 Juni 2020: Utkast med reviderte scenarier og oppdatert tekst etter PVF til kommentering i 

reetablert referansegruppe

 Februar 2021: Dialog med referansegruppe om bl.a. struktur 

 April 2021: Flere ressurser tilgjengelig i sekretariatet for å ferdigstille veileder

 Mai 2021: Versjon 0.8 oversendt referansegruppa for kommentarer
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Viktigste endringer

 Fra 16 til fem bruksscenarier 

(med 9 egenskaper)

 Ny struktur
 1. Innledning

 2. Regelverk

 3. Ansvar og styring

 4. Krav til informasjonssikkerhet

 5. Risikobilde (…)

 6.Vedlegg

 Fjernet kursiv og definisjoner

 Omtale av nytt lovverk (MDR/IVDR)

 Tatt inn innhold fra MDCG 2019-16

 Harmonisert teksten med Normen 6.0

Side 12



Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner den fremlagte veilederen som Veileder «Personvern og 

informasjonssikkerhet – medisinsk utstyr 2.0».

 Sekretariatet tilpasser mal og dokumentinformasjon i veilederen i tråd med sak 28/21 

før publisering.
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Sak 35/21 Beslutningssak: Oppdatert Faktaark 
Hjemmekontor



FA Hjemmekontor – noen hovedpunkter

 Strukturen i faktaarket er gjenkjennelig fra tidligere versjon 

 Noen anbefalinger er tydeliggjort, slått sammen eller flyttet 

 Andre anbefalinger er oppdatert i samsvar med den sikkerhetsmessige og 

teknologiske utviklingen. 

 Det er også lagt til enkelte nye anbefalinger, mens noen er viet større plass. 

 Risikovurderingen som grunnlag for valgene som gjøres mht. behov og sikkerhet, er 

omtalt nærmere. 

 Muligheten for – og risikoen forbundet med - å bruke utstyr som virksomheten ikke 

har kontroll over, omtalt nærmere. De fleste momentene gjelder imidlertid fortsatt 

utstyr som virksomheten har kontroll med konfigurasjon til.
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Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner versjon 2.0 av Faktaark Hjemmekontor. Sekretariatet 

tilpasser mal og dokumentinformasjon i veilederen i tråd med sak 28/21 før 

publisering
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Sak 36/21 Beslutningssak: Godkjenning FA 
Personvernprinsipper



Forslag til vedtak

 Styringsgruppen godkjenner versjon 1.0 av "Faktaark 57 Personvernprinsippene". 

Sekretariatet tilpasser mal og dokumentinformasjon i veilederen i tråd med sak 28/21 

før publisering
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Sak 37/21 Beslutningssak: Godkjenning oppdatering 
vedlegget til Normen "Oversikt over Normens krav"



Identifiserte behov

 Vedlegget videreutvikles for å kunne være et godt verktøy for sektoren

 Foreløpige behov identifisert:

 Spørsmålsformuleringene er ikke hensiktsmessige

 Hjemmelskolonnen er ikke presis nok

 Vedleggets bruk som verktøy i anskaffelser videreutvikles

 Vedlegget må være mer fleksibelt i form, gjerne i excel
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Arbeid med vedlegget

 Kravene i vedlegget er gjort om fra spørsmål til påstander. 

 I samme dokumentet presenteres endringer (i rødt) i innledningstekst under 

overskriften «Hjemmel til kravet i lov eller forskrift» og et konsept der 

hjemmelskolonnen tegnsettes slik at nyansene mellom Normen og lov/forskrift 

kommer klarere frem.

 Sekretariatet jobber videre med vedleggets kolonne "Systemkrav". Dette må ses 

sammen med veiledningspakke Leverandør.

 Formatet på vedlegget jobbes videre med i arbeidet med videreutvikling av 

www.normen.no
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Forslag til vedtak

 1. Styringsgruppen godkjenner oppdateringen av vedlegget "Oversikt over Normens 

krav" fra spørsmål til påstand. 

 2. Styringsgruppen godkjenner konseptet med tegnsetting i hjemmelskolonnen
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Sak 38/21 Orienteringssak: Status veiledningspakke 
Tilgang



Status veiledningspakke Tilgang

 FA 29 om hjemmekontor

 Forslag til revidert produkt er utarbeidet og fremlegges for SG på møtet 11. juni

 Veileder om tilgang

 Det er etablert koordinering med TAG-prosjektet i Program helhetlig samhandling i Direktoratet for e-helse

 TAG = Tillitstjenester, API-håndtering og grunndatatjenester

 Et koordinerings- og innspillsmøte er avholdt og vil jevnlig avholdes fremover

 Sekretariatet for Normen har fått tilgang til relevante dokumenter i TAG-prosjektet

 Forslag til revidert (sammenslått) veileder er under arbeid

 Referansegruppe har blitt etablert

 Det planlegges med to digitale møter i juni, ett om forslag til ny struktur og et annet om første utkast til innhold

 Nærmere info om arbeidet og avklaring av møtetid gis til referansegruppen i uke 21

 Det blir gjennomført et innspillswebinar om temaet 16. juni

 Veileder om fjernaksess mellom virksomheter og leverandør

 Er foreslått overført til arbeidspakke Leverandør, der også faktaarket om tilsvarende og andre produkter vedr. 

typiske leverandørforhold allerede er plassert, men det får ikke betydning for fremdriften

 Revideringen av denne veilederen er planlagt å starte i juni
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Sak 39/21 Orientering- og diskusjonssak: : Status 
veiledningspakke Forskning



Plan for arbeidspakke forskning

Identifisere endringsbehov

Prioritere mellom 

alternativer

Utarbeide forslag til 

konkrete endringer

Involvere interessenter i 

forslagene

Vurdere innspill og justere 

forslagene

Kvalitetssikring i 

sekretariatet

Rapportering, avklaringer 

og godkjenning (SG-møte)

Mars Apr Mai Juni Aug Sep Okt Nov Des



Gjennomførte og planlagte aktiviteter

 Gjennomført 1:1 med de fleste i arbeidsgruppa

 Foreløpig utkast sendt til arbeidsgruppa 25. mai

 Etablering av referansegruppe

 God effekt av nyhetsbrevet

 Første referansegruppemøte gjennomføres 23. juni

 Innspillswebinar for veiledningspakken gjennomføres 

9. juni
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Diskusjonspunkt:

Innspill til innholdsfortegnelse og temaer/problemstillinger 
i veilederen? 



Sak 40/21 Orientering- og diskusjonssak: Status 
veiledningspakke Internkontroll og risiko



Plan for arbeidspakke Internkontroll & risiko

Identifisere endringsbehov

Prioritere mellom 

alternativer

Utarbeide forslag til 

konkrete endringer

Involvere interessenter i 

forslagene

Vurdere innspill og justere 

forslagene

Kvalitetssikring i 

sekretariatet

Rapportering, avklaringer 

og godkjenning (SG-møte)

Mars Apr Mai Juni Aug Sep Okt Nov Des



Gjennomførte og planlagte aktiviteter

 Innspillswebinar for nytt faktaark DPIA ble gjennomført 

5. mai

 Menti for å samle konkrete innspill om utfordringer, behov 

og eksempler/maler fra sektoren

 Etablering av referansegruppe

 God effekt av nyhetsbrevet

 Pågående: 1:1-møter med de 

referansegruppemedlemmene som ønsker det

 Referansegruppemøte gjennomføres 22. juni

 Innspillswebinar for veiledningspakken gjennomføres 

23. juni
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Om veiledningsmateriell DPIA – etter innspillswebinar

 Utgangspunkt i det vi har fra før i sektoren, men viktig prinsipp 
at faktaarket skal gi veiledning uavhengig av hvilken mal du 
bruker
 Direktoratets mal skal oppdateres i år

 Spill gjerne inn maler/veiledning du synes er bra!

 Være spesifikt for helse- og omsorgssektoren
 Trekke frem relevante problemstillinger for sektoren

 Komplementært til generell veiledning fra DT o.l.

 Praktisk rettet

 Relevante eksempler
 Eksempler fra sektoren med ulike risikonivåer?

 Utfylte maler?

 Annet?
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Målsetninger/prinsipper for veiledningsmateriell i pakken

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

del av risikostyringen

 Vise sammenhengene mellom ulike delprosesser

 For eksempel mellom ulike typer risikovurderinger (informasjonssikkerhet, 

pasientsikkerhet, DPIA) 

 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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… ved å organisere de faglige temaene på denne måten

Side 35

Faktaark 01 - Ansvar og organisering

Faktaark 02 - Styringssystem for informasjonssikkerhet 

og personvern

Faktaark 08 - Avviksbehandling

Faktaark 09 - Opplæring av ledere og medarbeidere

Faktaark 27 - Retningslinjer for daglig 

informasjonssikkerhet

Nytt tema: sikkerhetskultur i helse- og 

omsorgssektoren

Maler og eksempler (bl.a. fra maler for internkontroll for 

små virksomheter)

Oppdatere og tilpasse veileder for små virksomheter 

ved behov

Beskrive at risikostyring er en del av den totale 

internkontrollen, henvise til risikoveileder

Temaer internkontroll

Drøfte med referansegruppen om DPIA bør være 

et eget faktaark eller settes sammen med andre 

temaer innen risikostyring

Temaer risikostyring

Faktaark 04 - Kartlegge og klassifisere systemer

Faktaark 05 - Fastsette nivå for akseptabel risiko

Faktaark 07 - Risikovurdering

Nytt faktaark DPIA

Sette de ulike prosessene som er en del av 

risikostyringen mer i sammenheng



Diskusjonspunkt:

Er dette de riktige målsetningene/prinsippene som bør 
ligge til grunn for pakken?



Sak 41/21 Kort orientering fra første møte i 
redaksjonskomiteen



Sak 42/21 Beslutningssak: Endringer i overordnet 
prosjektplan for revisjon av Normens veiledningsmateriell og 
Plan for veiledningspakke Sanering og oppdatering



Revidert overordnet plan – forlengelse av arb.p. Sanering & 
Oppdatering til 1.12

Arbeidspakker 2021 Arbeidspakker 2022

Tilgangsstyring

Internkontroll & risiko

Sanering og oppdatering

Forskning

Teknisk & IoT

Leverandør

Personvern
(flytskjema og nye FA)

SG-møter
1-2. des23. sept10. juni25. mars



Revidert organisering av arbeidet – noen endringer i 
koordinatorrollene

 Prosjektledelsen
 Prosjektleder: Aasta Hetland (Sekr)

 Prosjektadministrativ støtte: Carsten Rapp (BDO)

 Koordinatorer
 Arbeidspakke Sanering & oppdatering: Aasta Hetland (Sekr)

 Arbeidspakke Tilgang: Herman Vidje (BDO), fra 1.7: Carsten Rapp (BDO)

 Arbeidspakke Internkontroll & risiko: Siw T. Johnsen (Sekr)

 Arbeidspakke Forskning: Thea Rølsåsen (Sekr)

 Arbeidspakke Teknisk & IoT: Foreløpig: Carsten Rapp (BDO)

 Arbeidspakke Leverandør: Foreløpig: Carsten Rapp (BDO)
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Sak 43/21 Plan for veiledningspakke Teknisk & IoT



Temaer/produkter i fokus og inndeling av produktene

Side 42

Faktaark 20a - Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved 

meldingsformidling

Faktaark 20b - Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved 

intern samhandling

Faktaark 20c - Sikkerhets- og samhandlings-arkitektur ved 

tilgang til helseopplysninger

Faktaark 21 - Sikkerhetskopi 

Faktaark 26 - Sikring av trådløs teknologi 

Faktaark 30 - Sikring av mobilt utstyr utenfor virksomheten

Faktaark 49 – Krav ved bruk av PKI ved ekstern 

kommunikasjon (overført fra arbeidspakke Tilgang)

Videreføres og revideres

Beholdes, men vurdere å slå sammen FA 26 og FA 30

Vurdere å sanere FA 49 (hvis tilstrekkelig veiledere eller 

rammeverk er utgitt av andre)

FA 20a beholdes, men vurdere om FA 20b og 20c (under 

Oppdatering & Sanering) skal slås sammen med denne



Plan for arbeidspakken

Identifisere endringsbehov

Prioritere mellom 

alternativer

Utarbeide forslag til 

konkrete endringer

Involvere interessenter i 

forslagene

Vurdere innspill og justere 

forslagene

Kvalitetssikring i 

sekretariatet

Rapportering, avklaringer 

og godkjenning (SG-møte)

Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni



Initielt fokus i arbeidspakken

 Hovedtemaene i veiledningsmateriellet bør ta utgangspunkt i Normens krav

 Kravene til håndtering av utstyr, spesielt om lagringsmedier (kap. 5.3.3), mobilt utstyr (kap. 5.3.4) og 

kryptering (kap. 5.3.5)

 Kravene til sikker IT-drift (5.4), kommunikasjonssikkerhet (kap. 5.5) og digital kommunikasjon til den 

registrerte (kap. 5.6)

 Forbehold: I den grad nevnte krav ikke dekkes i andre arbeidspakker

 Betydningen av nye og endrede rettskilder bør vurderes nærmere

 Forskriftsendringer om kunstig intelligens

 Uttalelser og vedtak ved tilsyn fra Helsetilsynet (presentasjoner og rapporter om funn)
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Initielt fokus i arbeidspakken

 Fokus på utviklingstrekk innen teknologi, sårbarheter og trusler knyttet til IKT i sektoren

 IoT i sektoren, f.eks. sensorer i digital hjemmeoppfølging (avstemme mot veilederen om 

velferdsteknologi) og kunstig intelligens (et litt umodent område ennå, men bør avstemmes mot 

veiledningsmateriell om innebygd personvern)

 Mobilt utstyr, kryptering, logging av sikkerhetshendelser, kommunikasjonsprotokoller og 

nettverkssikkerhet

 Autoritative vurderinger og utredninger om trusler, sårbarheter og kjente angrep mot IKT i sektoren

 Rapportene Risiko 2021 og Helhetlig digitalt risikobilde 2020 utgitt av NSM

 Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren (2019) utgitt av Direktoratet for 

e-helse 

 Spørsmål: Bør revideringen også omfatte sikkerhet ifm. den økte digitaliseringen og avhengigheten 

av driftskontrollsystemer for f.eks. elektrisk kraft og byggsikring i sektoren?

Side 45



Initielt fokus i arbeidspakken (forts.)

 Antatt relevante veiledere og rammeverk utgitt av andre bør gjennomgås for inspirasjon 

 NSMs grunnprinsipper om IKT-sikkerhet

 ISO/IEC 27002 (veiledning om sikkerhetstiltak til ledelsessystem for informasjonssikkerhet) kap. 8 

(forvaltning av aktiva), 10 (kryptografi), 12 (driftssikkerhet) og 13 (kommunikasjonssikkerhet)

 CIS Controls, spesielt kapitlene 1 (styring av maskinvare), 2 (styring av programvare), 5 (sikker 

konfigurasjon av maskinvare og programvare), 9 (nettverkssikkerhet), 10 (datagjenoppretting), 11 

(sikker konfigurasjon av nettverksenheter) og 15 (trådløs tilgang)

 Info- og veiledningsmateriell fra ENISA om cybersikkerhet relatert til helseforhold

 Dersom digitale driftskontrollsystemer også omfattes: IEC 62443 Industrielle kommunikasjonsnettverk 

- IT-sikkerhet for nettverk og systemer

 Det bør vurderes om det på noen områder skal brukes henvisninger til dokumenter andre har 

utgitt, i stedet for eller som et supplement til egenutviklet veiledningsmateriell under Normen

 Spesielt for kryptering generelt og PKI spesielt (jf. publikasjoner fra f.eks. NSM og NIST)
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Tema- og interessentkartlegging i arbeidet

 Har styringsgruppen innspill til tema, kilder eller hvem som bør 

involveres?

Side 47



Forlag til vedtak

Planen for veiledningspakken Teknisk & IoT godkjennes av Styringsgruppen for 

Normen
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Sak 44/21 Plan for veiledningspakke Leverandør



Temaer/produkter i fokus og inndeling av produktene

Side 50

Vedlegget til Normen med oversikt over kravene i Normen

Veileder om fjernaksess mellom leverandører og virksomhet

Faktaark 36 - Fjernaksess mellom leverandør og virksomhet 

Faktaark 53 - Tiltak ved konvertering og bytte av elektronisk 

pasientjournal (EPJ)

NY?: Veileder eller faktaark om informasjonssikkerhet og 

personvern ved anskaffelser og oppfølging av leverandører

NY?: Veileder, faktaark eller innhold i andre produkter om 

innebygget personvern

Faktaark 37 - Sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon i 

IKT-prosjekter

Videreføres og revideres

Vurdere å etablere veiledningsmateriell om innebygget 

personvern, som del av krav til systemer (behøver ikke være et 

eget produkt, kan inngå i andre produkter)

Vurdere å etablere en ny veileder eller FA om dette fra tidligst 

jan. 2022. Ved revidering av andre produkter kan enkelte 

undertemaer vurderes flyttet til dette produktet.

Vurdere å sanere. Hypotese: I dette FA/temaet et det antakelig 

ikke så mye spesifikt for sektoren.

Referanse-

gruppe

Referanse-

gruppe

Videreføres og revideres, men etter at veilederen om 

fjernaksess er revidert (som et sammendrag eller med fokus på 

noen temaer)

Videreføres og revideres, men overføres fra arbeidspakke 

Tilgang til arbeidspakke Leverandør

Referanse-

gruppe

Videreføres og revideres



Plan for arbeidspakken

Identifisere endringsbehov

Prioritere mellom 

alternativer

Utarbeide forslag til 

konkrete endringer

Involvere interessenter i 

forslagene

Vurdere innspill og justere 

forslagene

Kvalitetssikring i 

sekretariatet

Rapportering, avklaringer 

og godkjenning (SG-møte)

Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni



Initielt fokus i arbeidspakken

 Hovedtemaene i veiledningsmateriellet bør ta utgangspunkt i Normens krav

 Krav til leverandørforhold og avtaler (kap. 5.7)

 Forbehold: I den grad nevnte krav ikke dekkes i andre arbeidspakker og nylig utgitt eller oppdatert 

veiledningsmateriell (f.eks. krav til databehandler og krav til skytjenester)

 Betydningen av nye og endrede rettskilder bør vurderes nærmere

 Rettsavgjørelser og veiledere fra EU relatert til Schrems II

 Endringer fra forskrift om tilgang mellom virksomheter til pasientjournalforskriften

 Uttalelser og vedtak ved tilsyn fra Helsetilsynet (presentasjoner og rapporter om funn)
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Initielt fokus i arbeidspakken

 Fokus på utviklingstrekk innen leveransemodeller, sårbarheter og trusler knyttet til 

anskaffelser i sektoren

 Autoritative vurderinger og utredninger om trusler, sårbarheter og kjente angrep mot IKT i sektoren

 Rapportene Risiko 2021 og Helhetlig digitalt risikobilde 2020 utgitt av NSM

 Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren (2019) utgitt av Direktoratet for 

e-helse 

 Informasjonssikkerhet ved bruk av private  leverandører i helse- og omsorgstjenesten (spesielt kap. 7.2 

Oppdatering av Normen) utgitt av Direktoratet for e-helse

 Organisatoriske forhold som er spesielt relevante mht. bruk av leverandører

 Krav til leverandører om informasjonssikkerhet

 Kontroll/oppfølging av leverandørers oppfyllelse/etterlevelse av kravene

 Teknologiske forhold som er spesielt relevante mht. bruk av leverandører

 Arkitektur (f.eks. bruk av tre-lags arkitektur for hvilke funksjoner/informasjon man eksponerer for hvem)

 Skytjenester, spesielt da separasjon av data, «multitenant vs singletenant» løsning (deling av samme server for 

flere kunder eller dedikert server for én kunde) - avstemme mot skyveilederen

 APIer og oppkobling, supportfunksjoner med tilgang til databaser og oppfølging av logger fra leverandørsiden
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Initielt fokus i arbeidspakken (forts.)

 Veiledere og rammeverk utgitt av andre bør gjennomgås for inspirasjon 

 NSMs «Generelle råd for tjenesteutsetting og skytjenester» samt rådene om tilsvarende i 

Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring

 Digdirs veileder om informasjonssikkerhet og personvern i IKT-anskaffelser

 ISO/IEC 27002 kap. 14 (anskaffelse, utvikling og vedlikehold av systemer) og kap. 15 

(leverandørforhold)

 CIS Controls, spesielt tiltak som gjelder «cloud» og «remote service provider», som er spredt utover i 

ulike deler av rammeverket

 Info- og veiledningsmateriell fra ENISA om cybersikkerhet relatert til leverandørforhold

 Det bør vurderes om det på noen områder skal brukes henvisninger til dokumenter andre har 

utgitt, i stedet for eller som et supplement til egenutviklet veiledningsmateriell under Normen

 Spesielt for generelle (sektoruavhengige) krav som bør stilles til sikkerhet ved anskaffelser og til 

leverandører (jf. publikasjoner utgitt av f.eks. NSM og Digdir)
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Tema- og interessentkartlegging i arbeidet

 Har styringsgruppen innspill til tema, kilder eller hvem som bør 

involveres?
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Forlag til vedtak

Planen for veiledningspakken Leverandør godkjennes av Styringsgruppen for Normen
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Ta gjerne kontakt om du har innspill til Normens 
veiledningsmateriell!

Side 57

sikkerhetsnormen@ehelse.no

 Hva trenger du?

 Hva mangler?

 Hva kan oppdatert veiledningsmateriell bidra med?



Meld deg på Normens nyhetsbrev!

Normen.no



Styringsgruppemøter og tilhørende webinar 2021

10. mars Webinar om agenda for neste styringsgruppemøte
25. mars Styringsgruppemøte

26. mai Webinar om agenda for neste styringsgruppemøte
11. juni Styringsgruppemøte

8. september Webinar om agenda for neste styringsgruppemøte
23. september Styringsgruppemøte

17. november Webinar om agenda for neste styringsgruppemøte
1-2. desember Styringsgruppemøte

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


