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Kjøreregler 

 Møteleder styrer ordet

 Deltagernes mikrofoner er mutet som standardinnstilling

 Det foretas ikke opptak av dette webinaret

 Deaktiver fullskjermsmodus dersom du har problemer med å svare på poll

 Presentasjonene legges ut på kurssiden 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
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https://ehelse.no/normen/aktuelt-om-normen/digital-kompetanseheving-med-normen


Spørsmål underveis

 Bruk spørsmålsfunksjonen når som helst under 

foredragene

 Vi samler opp spørsmål og besvarer spørsmålene til slutt 

 Vi besvarer spørsmålene som stilles underveis i chat 

 Vi lagrer spørsmålet ditt, men ikke hvem det kommer fra.

 Hvis du har spørsmål som ikke blir besvart under kurset, 

send oss en epost til sikkerhetsnormen@ehelse.no
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Risiko 
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Risiko 
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Risikovurdering
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• Dataansvarlig skal alltid foreta en konkret vurdering av hvorvidt skytjenester er 

egnet til bruk ved behandling av helse- og personopplysninger. 

• Vektlegging på informasjonsbehandlingenes art, omfang, formål og 

sammenhengen den utføres i. 

• Ved behandling av sensitive personopplysninger stilles det høyere krav til 

sikkerhet i løsningen.

• Risikovurderinger skal gjennomføres: 

• alltid når det tas i bruk skytjenester 

• etablering eller endring i behandling av helse- og personopplysninger 

• ved større konfigurasjonsendringer 

• når det oppstår avvik av betydning og alltid ved uautorisert utlevering av 

helse- og personopplysninger med betydning for konfidensialitet 

• som en del av kontroll og oppfølging



2.4 Fordeler med skytjenester 
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 Drift og sikkerhet: 

 Høyere grad av fysisk sikkerhet (datarom, kjøling, strøm, vanninntrenging, brann og 

innbrudd) for servere og nettverksutstyr. 

 I stedet for å kjøpe og installere ressurskrevende oppgraderinger selv, kan leverandøren 

håndtere dette for virksomheten. 

 Profesjonell administrasjon av sikkerhet i applikasjoner og nettverk. 

 Rask håndtering av patching (oppdateringer). 

 Robust og effektiv sikkerhetskopiering. 

 Kan raskt få tilgang til moderne teknologi som forbedrer sikkerhet og ytelse. 

 Kjøp av profesjonelle skytjenester kan gi en bedre sikkerhet for den registerte enn den 

løsningen virksomheten klarer å etablere og forvalte i egen regi ved at tilgjengeligheten kan 

være bedre enn lokalt installerte tjenester



Etablering av databehandleravtale  
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3.6 Bruk av databehandler utenfor EU/EØS 
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 Virksomheter som overfører personopplysninger til utlandet, skal påse at 

beskyttelsesnivået i personopplysningsloven ikke undergraves ved overføringen. Alle 

landene innenfor EU/EØS-området har innført personvernforordningen og slik sikret at 

personopplysninger behandles forsvarlig. 

 Europakommisjonen har i tillegg anerkjent at noen tredjeland har et tilstrekkelig nivå 

for vern av personopplysninger. Derfor kan personopplysninger fritt overføres til disse 

statene. Dette forutsetter at personopplysningslovens øvrige vilkår er oppfylt. 

 Dersom det skal benyttes leverandører eller tjenester etablert utenfor EU/EØS, kan 

det gjelde spesielle krav. Disse kravene skal sikre at opplysningene er underlagt 

samme beskyttelsesnivå som i EU/EØS-området. 

 Når virksomheten overfører personopplysninger til stater utenfor EU/EØS-området, 

såkalte «tredjeland», skal den bruke et av overføringsgrunnlagene i forordningen. 



Bruk av USA som tredjeland
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Sikkerhetstiltak
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 Tilgangsstyring 

 Logging

 Kryptering 

 Overføring, nettverkskommunikasjon og lagring 

 Konfigurasjonskontroll 

 Pasientens rettigheter og personvern



Spørsmål? Kontakt sekretariatet! 

sikkerhetsnormen@ehelse.no
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mailto:sikkerhetsnormen@ehelse.no


Fremme av god praksis for å sikre skytjenester, og gi 
opplæring i bruk av skytjenester for å sikre alle andre 
former for databehandling.

www.cloudsecurityalliance.no
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Certificate of Cloud Security KnowledgE (CCSK)

NORMKONFERANSEN 25. NOVEMBER 2019
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www.cloudsecurityalliance.no/ccsk
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https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/skjema-vurdering-av-sikkerhet-i-skytjenester-cloud
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133 kontrollkrav (16 kontrollområder) 

295 Ja/Nei-spørsmål (CAIQ)



16 kontrollområder 

AIS

Application & Interface 

Security

DSI

Data Security & 

Information Lifecycle 

Management 

HRS

Human Resources

MOS

Mobile Security

AAC

Audit Assurance & 

Compliance

DCS

Datacenter Security

IAM

Identity & Access 

Management

SEF

Security Incident 

Management, E-Discovery, 

& Cloud Forensics

BCR

Business Continuity 

Management & Operational 

Resilience

EKM

Encryption & Key 

Management

IVS

Infrastructure & 

Virtualization Security

STA

Supply Chain Management, 

Transparency, and 

Accountability

CCC

Change Control & 

Configuration Management

GRM

Governance and Risk 

Management

IPY

Interoperability & 

Portability

TVM

Threat and Vulnerability

Management
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DSI

Data Security & Information Lifecycle Management 

Control specification

DSI-01 Classification

DSI-02 Data Inventory / Flows

DSI-03 E-commerce Transactions

DSI-04 Handling / Labeling / Security Policy

DSI-05 Nonproduction Data

DSI-06 Ownership / Stewardship

DSI-07 Secure Disposal

7 spørsmål
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DSI-01

Classification

Kontrollspørsmål (CAIQ)

DSI-01.4 Can you provide the physical location/geography of storage 

of a tenant’s data upon request?

DSI-01.5 Can you provide the physical location/geography of storage 

of a tenant's data in advance?
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W h a t  c o u l d  p o s s i b l y …

https://cloudsecurityalliance.org/star

https://cloudsecurityalliance.org/star/#_registry


1. Data Breaches
2. Misconfiguration and inadequate change control
3. Lack of cloud security architecture and strategy
4. Insufficient identity, credential, access and key 

management
5. Account hijacking
6. Insider threat
7. Insecure interfaces and APIs
8. Weak control plane
9. Metastructure and applistructure failures
10. Limited cloud usage visibility
11. Abuse and nefarious use of cloud services
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https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/top-threats-egregious-11-deep-dive


W h a t  c o u l d  p o s s i b l y …
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normen.no

https://ehelse.no/normen/oversikt-over-normens-krav-og-
mapping-mellom-iso-og-normen
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