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Kjøreregler 

 Møteleder styrer ordet

 Vi setter mikrofonene deres på 

«mute» fra start

 Det foretas ikke opptak av 

dette webinaret

 Presentasjonen legges ut på 

normen.no 
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Spørsmål og kommentarer underveis

 Bruk chatfunksjonen når som helst under 

webinaret til spørsmål eller kommentarer

 Send spørsmål eller kommentarer direkte 

til Thea om du ikke ønsker å skrive i 

møtechatten

 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
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Agenda

 Bakgrunn

 Om veilederen:

 Endringer i versjon 2.0

 Hvordan veilederen kan benyttes

 Rask gjennomgang av innholdet

 Innspill og spørsmål – ordet er fritt!
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Bakgrunn
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Noen kjente hendelser knyttet til MU og informasjonssikkerhet…
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Før: Nå:

Side 7

 Stand-alone utstyr hvor operatør måtte 

oppsøke utstyret for å gjøre endringer 

og avlese verdier 

 Liten eller ingen mulighet for 

brukertilpasninger

 «Alt» er tilkoblet nettverk 

 Måleresultater og innstillinger overføres 

til sentrale servere/applikasjoner 

 Muligheter for brukertilpasset menyer, 

alarmer, bilder osv. 

 Sikkerhetsfunksjoner for å unngå 

feilbehandling. 

Hentet fra foredrag av  Geir-Erlend Myhre Johansen, St. Olavs Hospital HF for MedTek Norge juni 2016 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sYv9o_XVAhVFOpoKHUwzCgsQjRwIBw&url=https://www.dexcom.com/g5-mobile-cgm&psig=AFQjCNG1lfm-Owe9dpt2KJy14myHex3scA&ust=1503850002599637


Medisinsk utstyr og informasjonssikkerhet 
– hva er problemet?

 Fra stand-alone til hyper-konnektivitet (IoT)

 Svak endepunkt-sikkerhet

 Kjente sårbarheter eksisterer

 Kan utnyttes som brohode som 
«svakeste ledd»

 Gap i forvaltning
 Organisatorisk

 Kompetanse

 Metodikk (safety vs security)
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Normens arbeid med informasjonssikkerhet 
og medisinsk utstyr

 April 2014  - arbeid startet opp med referansegruppe
 AHUS, Datatilsynet, DSB, Helse Bergen, Helse Sør-Øst, 

Helsedirektoratet, Helse Vest IKT, HEMIT, St. Olavs Hospital, 

Stavanger universitetssjukehus, Sykehuset Telemark, 

Sykehuset Østfold, Vingmed AS / Medtek Norge.

 Desember 2015: Versjon 1.0 av veileder publisert

 2017: Kurs for alle helseregioner basert på veilederen

 2018 - 2020: Arrangert åpne kurs

 Juni 2021: Versjon 2.0 av veileder publisert

 November 2021: Kurs for Helse Midt- Norge
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Om veilederen
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Viktigste endringer i versjon 2.0

 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
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Hovedmomenter

 To hovedtemaer i veilederen:
 Hvordan sikre at behandling av helse- og personopplysninger i tilknytning til 

medisinsk utstyr skjer i tråd med lovverket 

 Hvordan medisinsk utstyr kan beskyttes mot angrep på digital infrastruktur

Utfordring:
 I vurderingen av sikkerhetstiltak for medisinsk utstyr, vil eventuell påvirkning 

på funksjon og bruk av utstyret måtte tillegges stor vekt

 Tilnærming: 
 Forholdsmessighet i valg av tiltak

 Risikobasert
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Få oversikt – vurder risiko – prioriter tiltak
Eksempler på spørsmål 

til hjelp for å 

kategorisere 

løsningene:

 Behandles 

pasientidentifiserbare 

data?

 Er utstyret 

nettverkstilknyttet?

 Har leverandør tilgang 

via VPN?
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Få oversikt – vurder risiko – prioriter tiltak
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Bruk av veilederen i risikovurderinger

1. Medisinsk utstyr uten behandling av informasjon

2. Medisinsk utstyr ikke tilknyttet nettverk

3. Medisinsk utstyr tilknyttet nettverk.

4. Behandlingshjelpemidler.

5. Pasienten tar selv i bruk tjenester fra produsenten 

av utstyret
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 Helse- og personopplysninger

 Visning på display/skjerm

 Utskrift

 Lagring

 Nettverkstilknytning

 Integrasjoner

 Fjernaksess

 Skytjenester

 Konfigurasjonskontroll



Innholdet i veilederen
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Innholdet i veilederen
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Innholdet i veilederen
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Innholdet i veilederen
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Innholdet i veilederen
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Ta gjerne kontakt om du har innspill til Normens 
veiledningsmateriell!

Side 21

sikkerhetsnormen@ehelse.no

 Hva trenger du innenfor sikkerhet og personvern –

medisinsk utstyr?

 Hva trenger du på Normens andre områder?

 Hva kan vi bidra med?



Innspill og spørsmål – ordet er fritt!



Bli med på kurs og webinarer med Normen i høst!

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

• Innspillswebinar til Normens veileder om forskning
• Om Normens veileder i informasjonssikkerhet og personvern -

medisinsk utstyr
• Direktoratet for e-helse presenterer forslag til ny mal for 

personvernkonsekvensvurdering (DPIA)
• «Vi bygger et styringssystem - et erfaringsforedrag» – med gjest 

fra Statens legemiddelverk
• Om nytt faktaark om personvernprinsippene 
• Gjennomgang av agenda til neste styringsgruppemøte  i Normen 
• Heldagskurs: Intro til Normen



Takk for oss!


