Om Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helseog omsorgssektoren («Normen»)
Introkurs 17.2.22

Kjøreregler
 Møteleder styrer ordet
 Vi setter mikrofonene deres på
«mute» fra start
 Det foretas opptak av dette
webinaret
 Vi legger ut opptak og
presentasjoner 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

Hovedtema for kurset «Intro til Normen»

Personvern
Informasjonssikkerhet

Konfidensialitet
Integritet
Tilgjengelighet

Normen
Side 4

Tema

Intro om kurset
Om Normen
Spørsmål
Internkontroll
Pause
Risikovurdering/-styring
Utvalgt personvern
Lunsj
Spørsmål
Utvalg av Normens krav til informasjonssikkerhet
Spørsmål
Pause
Normens krav i anskaffelser
Utvalgt veiledningsmateriell
Avslutning

Klokkeslett
09:00
09:20
09:35
09:45
10:15
10:30
11:15
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:15
14:45
15:30
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Sekretariatet for Normen
Seksjon informasjonssikkerhet

Styringsgruppen for Normen

Sekretariatet for Normen
•

Sekretariatsfunksjon

•

Utvikler veiledning

•

Kompetanseheving og
utadrettetvirksomhet

Fagorgan
•

Utredninger

•

Deltar i prosjekter og
fora i/ for direktoratet

•

Direktoratsfunksjon

«Seksjon Informasjonssikkerhet»

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i
helse og omsorgssektoren
Bransjenormen

Veiledning

«Arena»

Norges første og største bransjenorm for informasjonssikkerhet –
og fra 2018 også for personvern

Norm for informasjonssikkerhet og
personvern i helse og omsorgssektoren
Normen er til for..

.. alle virksomheter som ved
avtale har forpliktet seg til å
følge Normen – i praksis de
fleste av sektorens mer enn
titusen virksomheter og
deres leverandører og
databehandlere

Normen godkjennes
og forvaltes av..

Den offentlige tannhelsetjeneste

.. en bredt sammensatt
styringsgruppe fra
sektoren

Normens daglige
arbeid koordineres av..

.. et sekretariat plassert
i Direktoratet for ehelse med fast
representasjon fra
Norsk Helsenett

Styringsgruppen for Normen
MEDLEMMER
 Apotekforeningen
 Den norske legeforening
 Den norske
tannlegeforening
 Norsk farmaceutisk
forening
 Norsk
fysioterapeutforbund
 Norsk psykologforening
 Norsk sykepleierforbund
 KS
 KiNS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Private
helsevirksomheter
(Fürst)
Folkehelseinstituttet
Direktoratet for e-helse
Helsedirektoratet
Norsk Helsenett
Den offentlige
tannhelsetjenesten

OBSERVATØRER
Digitaliseringsdirektoratet
NAV
NSM
IKT Norge
(Leverandørorganisasjoner)
 Melanor
(Leverandørorganisasjoner)
 FFO – funksjonshemmedes
fellesorganisasjon
(Pasientorganisasjoner)
 Kreftforeningen
(Pasientorganisasjoner)
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Forvaltningsmodell for Normen

Hvordan styres
Normen?

Hva er
«Normens
produkter»?

Hvem er
interessenter?

Strategi og
handlingsplan

Hvordan utvikles og
vedlikeholdes
«produktene» +
redaksjonskomite
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Om Normen – selve bransjenormen
 En bransjenorm i 16 år!
 Ikke status som atferdsnorm etter reglene i forordningen
 Normen skal bidra til





«tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern»
Egnede sikkerhetstiltak
Tillit mellom virksomheter
Godt personvern

 Normen er

 Et kravsett
 Et hjelpemiddel

 Forholdsmessighet og egne vurderinger
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Vedlegg til Normen «Oversikt over Normens krav»
 Alle Normens «skal»-krav
 ISO-mapping (begge veier), lovhjemler, systemkrav, kan ivaretas av databehandler,
egenvurdering mm.
 Erstatter faktaark 6b og 38
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Andre aktiviteter i regi av Normen
Nyhetsbrev
• Ca 4 ganger årlig
• Påmelding
www.normen.no

22.-23. November 2022
Fysisk og digital konferanse

Kurs og webinar
•
•
•
•

Ukentlige webinarer
Kurs
Konferanser
Foredrag

www.normen.no
•
•
•
•

Alle dokumentene
Nyheter
Om Normen
Påmelding til kurs og webinar

Q&A epost
sikkerhetsnormen@ehelse.no

Sosiale medier
Følg oss på FB og
LinkedIn!

Prinsipper for oppdatering av veiledningsmateriell

 Normens veiledningsmateriell skal vise til andres veiledning, og ikke ha egen
veiledning, dersom behovet dekkes ved henvisning. Normens veiledningsmateriell
skal eventuelt utdype andres veiledning.
 Normens veiledningsmateriell skal først og fremst veilede og utdype kravene i
Normen
 Veiledningsmateriellet «pakkes» for å kunne se overordnet oppdateringsbehov
 Oppdatering av eksisterende materiell prioriteres fremfor nyutvikling
 Forslag til sanering skal baseres på innspill fra sektoren, behov avdekket i «pakkearbeidet», samt statistikk for bruk
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Nytt og oppdatert veiledningsmateriell i 2021
VEILEDERE

FAKTAARK

Video, lyd og bilde
Digital pasientkommunikasjon
Rettigheter for de registrerte
Medisinsk utstyr
Risikostyring
Internkontroll
Tilgang til helse- og
personopplysninger
 Forskning















Personvernprinsippene
Hjemmekontor og fjernarbeid
Formål og behandlingsgrunnlag
Logg og innsyn i logg
Lagringstid og sletting

 + flere faktaark er sanert og/eller gått
inn i annet veiledningsmateriell
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STRATEGI 2019-2021
2022

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten –sektorens felles
krav, verktøy og arena for informasjonssikkerhet og personvern
Normen skal…

Strategi

● bidra til at virksomheter som følger
Normen har egnede tekniske og
organisatoriske tiltak på plass

Helse- og omsorgssektorens
felles bransjenorm skal øke
sin nytte og relevans gjennom

● fremme samhandling gjennom tillit
i helse- og omsorgssektoren

● forenkling

● fremme en balansert tilnærming til
konfidensialitet, tilgjengelighet,
integritet og robusthet

● tilgjengeliggjøring
● oppdatering

● forenkle arbeidet med
informasjonssikkerhet og
personvern

● effektiv utadrettet
virksomhet
● tilpasning til
personvernforordningen

Prioriterte temaområder
● Pasient-/brukerrettigheter
og personvern
● Leverandørkrav og oppfølging
● Sekundærbruk

Prioriterte målgrupper
● Ledelse
● Leverandører og
databehandlere
● Små virksomheter

2022
STRATEGI 2019-2021
STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER OG INITIATIVER
1

Forenkling,
lesbarhet og
nyttige verktøy
 Enklere språk
 Dokumenter med
bedre grafisk
utforming
 Kortversjoner
 Nye verktøy og
formater, mer enn
bare pdf

2

Felles arena
● Være tilgjengelig og i tett
dialog og samarbeid med
sektoren og andre
relevante aktører
● Revidere og videreutvikle
Normens kursstrategi- og
virksomhet
● Vurdere hvordan pasienter
og leverandører kan
inkluderes bedre i
Normarbeidet

3

Sektorens felles kravsett til
informasjonssikkerhet og personvern
 Bidra aktivt til felles normering på
områder der sektoren ønsker det
 Utvikle Normens rolle som verktøy i
anskaffelser og leverandøroppfølging
 Søke og opprettholde godkjenning som
en godkjent atferdsnorm
 Følge opp etterlevelse av Normen for å
skaffe til veie bedre faktagrunnlag som
grunnlag for Normens utvikling.
 Utarbeide oversikt som viser bakgrunn
for Normens ulike krav (lovspeil)

Handlingsplan Normen 2022
Nye temaerenkling og

Kunstig intelligens
Data- og dokumentdeling
Fjernaksess
Faktaark test

Veiledningsmateriell

Krav i anskaffelser og leverandøroppfølging
Sikkerhetshendelser (deteksjon og respons)
Faktaark integritet
Faktaark for forskere
Gjenstående oppdatering og sanering
Veileder for små virksomheter
Veileder for bruk av skytjenester
Faktaark passord
Digitale verktøy; Normsjekken på nett og ROS-bank

Strategi 2023-202?
Målgruppeartikler/ veiledning:
Pasienter, kommune, leverandør

Kompetanseheving

Kurs, webinar og konferanse
normen.no

17.mars

2. juni

26. september

24. november

