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Bedre systemer for 

pasientbehandling, 

deling og analyse

Mer data, 

nye data, 

flere kanaler

Pasientens 

helsevesen og 

brukerinvolvering



Normen styres av en 

bredt sammensatt 

styringsgruppe

Den offentlige tannhelsetjeneste

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

Det daglige arbeidet

koordineres av 

sekretariatet

Sekretariatet er plassert i 

Direktoratet for e-helse

med fast representasjon 

fra Norsk Helsenett

Normen 
helse- og omsorgssektorens felles krav, verktøy og arena for informasjonssikkerhet og personvern
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Veiledningsmateriellet

Bindende gjennom 

tilknytningsavtale med Norsk 

Helsenett 

• Ikke bindende

• Omfattende 

• Dekker de fleste områder 

innen 

informasjonssikkerhet

Selve bransjenormen



Hva betyr Normen for deg?

Side 8

Som kontorfaglig personell, 

helsesekretær gir Normen meg 

• oversikt over de 

minimumskrav jeg skal bidra 

til at min virksomhet oppfyller

• en arena for opplæring og 

kompetanseheving, 

holdninger, kunnskap 

• veiledningsmateriell jeg kan 

bruke i mitt arbeid

• et felles begrepsapparat som 

muliggjør samhandling

Som leder gir Normen meg

• oversikt over de minimumskrav jeg har 
ansvar for at min virksomhet oppfyller

• krav jeg kan stole på at også de andre 
lederne i sektoren vil jobbe for å 
oppfylle

• en arena for å diskutere prinsipielle 
problemstillinger på området

• veiledning og en arena der jeg og mine 
medarbeidere kan få økt kompetanse

• felles sektorkrav til bruk i anskaffelser 
og leverandøroppfølging

• et felles begrepsapparat som muliggjør 
samhandling

For meg som jobber med informasjonssikkerhet og 
personvern gir Normen meg

• oversikt over de minimumskrav jeg skal bidra til at 
min virksomhet oppfyller

• en arena for mitt fag

• veiledningsmateriell jeg kan bruke i mitt arbeid

• felles sektorkrav til bruk i anskaffelser og 
leverandøroppfølging

• et felles begrepsapparat som muliggjør samhandling 
og gjennomslag for sikkerhet og personvern

Som innbygger gir Normen 
meg

• tillit til at helsesektoren 
jobber for at mine 
opplysninger skal være 
trygge og tilgjengelige

• Tillit til at helsesektoren 
jobber for at jeg kan få 
oppfylt mine 
personvernrettigheter

Som leverandør gir Normen 

meg

• en oversikt over de 

minimumskrav som 

helsetjenesten vil stille til 

meg

• forutsigbarhet i hvilke 

krav som stilles til meg

• Et felles begrepsapparat 

som muliggjør 

samhandling
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Informasjonssikkerhet i helse- og 

omsorgssektoren  
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Tillit gir trygghet

Tillit gir god helse



«Hvordan kan vi ta vare på den informasjonen 
pasienten gir oss på en trygg og god måte?»

Side 12

 Tilgjengelighet - at informasjon er tilgjengelig

 Integritet - at informasjonen er rett, og til å stole på 

 Konfidensialitet - at bare de som skal ha tilgang, får det 



RETT OG PLIKT 

Side 13

Lisbet pasient, har RETT til personvern 

Lisbet Legesekretær, har PLIKT til å i vareta pasientens personvern, 

gjennom å passe på tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet 



 Tilgjengelighet

 Integritet

 Konfidensialitet
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#Informasjonssikkerhet   #IT-sikkerhet

Generelt ved norske sykehjem er EPJ-systemene preget av 
et elendig brukergrensesnitt og mye nede-tid. Vi bruker 
EPJ-systemet NN.

VI erfarer flere ganger i året at epj-systemet er ute av drift 
eller pålogging er så tungvint at vi blir betydelig forsinket i 
vårt arbeid, særlig bekymringsfullt om en akuttmedisinsk 
situasjon oppstår som krever umiddelbar tilgang til kritisk 
helseinformasjon om den enkelte pasient/beboer. 

Ved et av våre sykehjem har vi i flere år gjennomført å 
printe ut fra NN og fortløpende holde en papirbasert-
legejournal oppdatert for en ekstra sikkerhet mot 
manglende tilgang på kritisk informasjon. Nå diskuterer vi 
internt om vi skal gjøre tilsvarende på de øvrige 
sykehjemmene.
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STOPP   TENK  KLIKK 
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«Det fins ingen angreknapp på internett»



Fakta ark 27 - Retningslinjer for daglig informasjonssikkerhet 

Kjøreregler for informasjonssikkerhet i praksis:

 Deling av pasientinformasjon

 Pasientinformasjon på SMS eller på e-post

 Sosiale medier

 Avvik

 Nettvett:

Lenker og innhold i e post 

www.normen.no
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http://www.normen.no/
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Hvordan kan jeg i min 

rolle, redusere 

muligheten for feil rundt 

informasjonssikkerhet og 

personvern - der jeg 

jobber?

Jeg må være bevist over at:   

•Taushetsplikten gjelder også mellom 

helsepersonell

•Jeg passer på at ikke uvedkommende 

lytter når jeg snakker om pasienter

•Jeg ikke oppsøker mer informasjon enn 

jeg må for å gjøre jobben min

•Jeg aldri oppgir, direkte – eller indirekte, 

pasient/brukerinformasjon på Internett

•Jeg ikke bruker e post eller sms, som 

inneholder sensitive opplysninger i 

kommunikasjon med pasientene. 

•Jeg henter alltid utskriftene mine med 

en gang

•Jeg aldri legger igjen sensitive 

dokumenter på møterom, vaktrom eller 

på kjøkkenet.

Jeg tar ansvar

Jeg holder meg oppdatert

Jeg følger regler og rutiner

Jeg tenker før jeg klikker

Jeg melder fra om avvik

Jeg søker hjelp 
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«Gjør døren høy og porten vid 
….her kommer vi som vil sette av tid»  

"Gjør døren lav gjør porten trang" helst lukket ….?

 Lag en plan sammen med alle i avdelingen

 Lag «sånn gjør vi det hos oss regler»

 Bruk humor og ha informasjonssikkerhet og personvern på agenda`n

 Heng opp fem gode tips på bakdøren på toalettet 

 Det er deg det kommer ann på, så ta ansvar 

Side 23

Gjør døren høy og porten vid for mer kunnskap, 

gode holdninger og bevissthet rundt 

informasjonssikkerhet og personvern i praksis



Nyhetsbrev

Aktiviteter i regi av Normen

www.normen.noKurs og foredrag

26-27 November 2019 

Kuben, Gardermoen, Oslo

• Kurs

• Konferanser

• Foredrag

• 4 ganger årlig

• Påmelding 

www.normen.no

• Alle dokumentene

• Nyheter

• Om Normen

Q&A epost

sikkerhetsnormen@ehelse.no

Sosiale medier

@Normen_no

Normen på FB

N



Skip o` hoi og takk for meg!

sikkerhetsnormen@ehelse.no

lisbet.guttormsen@ehelse.no
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