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Status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF  
  
Saksbehandler:   Thorstein Bjørnstad, Enhetsleder IKT 
Møtedato:  30. mai 2017 

1. Formål/Sammendrag 
Saken inneholder en beskrivelse av status innenfor området informasjonssikkerhet, med 
særlig fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser besluttet via oppdragsdokument fra Helse 
Nord RHF. Status er inndelt i følgende kategorier: 
 

1. Journalsystemer og spesialistmoduler – anses som gjennomført 
2. Medisinteknisk utstyr - en del arbeid allerede gjort i regionen, 

Finnmarkssykehuset fortsetter arbeidet med sine restanser. 
3. Mindre databaser, registre og skåringsverktøy – Finnmarkssykehuset fortsetter 

arbeidet med revidering av applikasjonsoversikt i foretaket. 

2. Bakgrunn 
Oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF: 
 
Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets (ROS)-analyser skal 
behandles av helseforetakets styre innen 01.06.17.  

3. Sakvurdering/analyse 
Helse Nord RHF fremmet i november 2015 bestilling til foretakene om gjennomføring av 
ROS analyser innenfor informasjonssikkerhet med følgende innhold: 
 
Risiko- og sårbarhetsvurderinger rundt hvert enkeltregister innen kategoriene nedenfor: 

1. Applikasjoner som hovedjournalsystem og spesialistmoduler 
o Hovedjournalsystem (DIPS) 
o Laboratoriesystemer 
o Røntgensystemer 
o Spesialistmoduler som er egne applikasjoner med et spisset medisinsk 

spesialistfokus 
2. Registre som etableres av resultater/prøver/tester fra medisinsk teknisk utstyr, og 

som lagres i egne strukturerte registerløsninger levert av samme leverandør som har 
levert MTU. 

3. Enkle databaser/registre/skåringsverktøy som i begrenset grad kan kalles en 
applikasjon, men som klart er behandlingsrettede registre. Dette dekker 
registre/databehandlinger ned til 2-3 brukere. Disse inneholder fokuserte og 
strukturerte deler av journalen, der nødvendig struktur på informasjonen ikke kan 
oppnås i de mer generelle og overordnede journalapplikasjonene. De er i noen grad 
etablert i foretakets registerstøtteverktøy, men også i enkle databaser/Excel-ark som 
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den enkelte kliniker selv har etablert. Mange slike småsystem registreres som 
kvalitetssystem. Relevante data registreres også i DIPS, som er den formelle 
journalen.  

 
Status per mai 2017: 
 
Journalsystemer og spesialistmoduler  
Det ble i 2016 gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyse av disse systemene: 

- DIPS – Klinikk Hammerfest  
- DIPS – Klinikk Kirkenes  
- DIPS – Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
- Labcraft – Klinikk Kirkenes 
- Labcraft – Klinikk Hammerfest 
- LabDips – Klinikk Kirkenes 
- LabDips – Klinikk Hammerfest  
- Partus – Klinikk Kirkenes 
- Partus – Klinikk Hammerfest 
- Sectra – Klinikk Kirkenes 
- AMIS – Prehospital klinikk 

 
Risikoanalysene har avdekket at ansatte ved enkelte avdelinger låner tilganger hos 
hverandre.  I all hovedsak skjer dette på avdelinger med mye vikarer, der vikarene ofte 
kommer på kveld/natt. Det er gitt informasjon til avdelingene om at det er uakseptabelt 
å låne tilganger fra andre. Samtidig er det sett på rutinene rundt tildeling av tilganger, 
både internt og hos Helse Nord IKT. 
 
En annen gjentakene risiko, er mangelfull opplæring i systemene. Risikoene er søkt løst 
ved blant annet utvidet opplæring på nyansattdag, samt bruk av Helse Nords e-
læringskurs. 
 
Det er også avdekket mangler i forbindelse med loggkontroll. Det er i hovedsak i 
forbindelse med konkrete mistanker om ureglementert innsyn det blir utført 
loggkontroller i Finnmarkssykehuset. Dagens muligheter for loggkontroll, det vil si 
basert på stikkprøver, er heller ikke ansett for å være spesielt treffsikker. En felles 
nasjonal løsning for mønstergjenkjenning (automatisert loggkontroll) er forventet 
igangsatt i løpet av 2017, og vil bidra til å minimere denne risikoen. 
 
Sikker print er en ny måte å skrive ut dokumenter på. Utskriften blir sendt via en server 
(utskriften lagres i 24 timer) og først skrevet ut når den ansatte skanner sitt 
adgangskort på skriver (valgfri skriver konfigurert for sikker print).  
 
Siden oppstart i 2015 har det kommet 39 skrivere (7 nye på vei inn i forbindelse med 
Nye Kirkenes sykehus og Alta Nærsykehus) inn i sikker utskriftsløsningen. Risikoen ved 
at utskrifter blir sendt til feil skriver, eller bli liggende uavhentet på skriveren er derfor 
de senere år redusert betraktelig. 
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Medisinteknisk utstyr  
Norm for informasjonssikkerhet kom i august 2016 ut med Veileder i Personvern og 
informasjonssikkerhet – medisinsk utstyr. Her beskrives det 16 bruksscenarier for 
medisinsk utstyr, skilt på blant annet hvordan utstyret er koblet til IKT-nettverk, hva 
slags informasjon som lagres i enhetene etc. Det ble da tatt en beslutning om å 
klassifisere alt medisinsk utstyr inn i disse 16 scenariene, for så å risikovurdere 
scenariene. 
 
Fagråd for informasjonssikkerhet (FRIS) i Helse Nord foreslo i utgangspunktet å 
gjennomføre ROS for medisinteknisk utstyr (MTU) regionalt. Blant annet på grunn av 
stort omfang og mangel på tid ble det klart at dette ikke lot seg gjennomføre.  
 
Nordlandssykehuset har i vinter gjort en omfattende jobb med risikovurdering av det 
medisinske utstyret/scenariene. Informasjonssikkerhetsansvarlige i 
Helgelandssykehuset, UNN, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset har 
gjennomgått disse risikovurderingene, samt gjort egne vurderinger innen sitt fagfelt. 
Finnmarkssykehuset vil gjenbruke mye av det arbeidet som er gjort, og tilpasse det til 
sin virkelighet. Det er planlagt at dette arbeidet skal være ferdig innen 3. kvartal 2017. 
 
Mindre databaser, registre og skåringsverktøy  
Finnmarkssykehuset har per i dag en applikasjonsoversikt, som gir en oversikt over 
systemer som inneholder pasientinformasjon. Oversikten er til dels mangelfull og er 
under revisjon. Det finnes per i dag ingen felles oversikt over småsystemer/enkle 
databaser som kan være opprettet på avdelings/klinikernivå. 
 
Det bør kartlegges om det eksisterer slike pasientsystemer i Finnmarkssykehuset, og 
eventuelt samle dette i en oversikt. Det bør eventuelt også lages en prosedyre som 
beskriver hvordan slike systemer skal meldes, og til hvem, slik at man sikrer at 
oversikten vi plikter å føre, er oppdatert. 

4. Medbestemmelse 
Saken er drøftet med tillitsvalgte og vernetjenesten på foretaksnivå i informasjons- og 
drøftingsmøte 22. mai 2017. 

5. Direktørens vurdering  
Direktøren er tilfreds med at foretaket har gjennomført ROS på applikasjoner og 
journalsystemer og at avvik som er avdekket lukkes gjennom konkrete tiltak. Foretaket 
har fortsatt en vei å gå i forhold til å gjennomføre ROS på MTU og kartlegge og 
gjennomføre ROS på mindre databaser og registre. Dette skal prioriteres i 2017 og styret 
vil få seg forelagt en ny status på dette i løpet av året. 
 
Vedlegg 
1 – Norm for informasjonssikkerhet 
2 - Veileder Personvern og informasjonssikkerhet - medisinsk utstyr 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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FORORD 

 

Stadig mer av arbeidet i helsesektoren er basert på elektronisk behandling av pasientenes 

opplysninger. Likeledes foregår en stadig større andel av kommunikasjonen mellom 

virksomhetene elektronisk.  

Den økende elektroniske behandlingen av opplysninger gir muligheter, men skaper også 

utfordringer for informasjonssikkerheten hos virksomhetene. Elektronisk behandling 

medfører blant annet at opplysningene enklere og raskere kan gjøres tilgjengelig både 

internt i en virksomhet og eksternt utenfor virksomheten. Dette er en fordel, forutsatt at 

opplysningene kun gjøres tilgjengelig for rett vedkommende til rett tid. Det kan imidlertid 

oppstå utilsiktede konsekvenser for opplysningenes konfidensialitet, og særskilte tiltak må 

iverksettes for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysninger som er lagret 

elektronisk. Det er behov for mekanismer som gir tillit til at alle aspekter ved 

informasjonssikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt hos de aktuelle virksomheter. 

Dette er bakgrunnen for Sosial- og helsedirektoratets initiativ til at helsesektoren utarbeider 

sin egen norm for informasjonssikkerhet. Normen er utarbeidet av representanter for 

sektoren, herunder fra Den norske lægeforening, representanter for de regionale 

helseforetak, Norsk Sykepleierforbund, Norges Apotekerforening og Kommunenes 

Sentralforbund. I tillegg har Datatilsynet, Helsetilsynet, Rikstrygdeverket og Sosial- og 

helsedirektoratet deltatt i arbeidet. 

Formålet med normen er å bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet i helsesektoren. 

Normen er også ment å være et hjelpemiddel i den enkelte virksomhets arbeid med 

informasjonssikkerhet. I tillegg til tilfredsstillende informasjonssikkerhet, stiller 

helseregisterloven, personopplysningsloven og øvrig regelverk, en rekke andre krav til 

behandling av pasienters opplysninger. Disse kravene er ikke omhandlet i denne normen. 

28.juni 2006 

 

FORORD TIL 2. UTGAVE 

 

Styringsgruppen for Normen besluttet sommeren 2008 å innarbeide endringer i Normen 

som følge av lov- og forskriftsendringer og ønske om økt elektronisk samhandling mellom 

aktørene i sektoren. Nytt er også at Norsk Helsenett, private laboratorier, Den norske 

tannlegeforening, Den offentlige tannhelsetjenesten og Norges Farmaceutiske Forening 

deltar i styringsgruppen for Normen. I tillegg er Helse- og omsorgsdepartementet og 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) observatører i arbeidet. 

 

Helsetilsynet har, etter eget ønske, trådt ut av styringsgruppen. 

 

Styringsgruppen besluttet høsten 2009 å utvide Normens virkeområde. Normen gjelder nå 

både helse-, omsorgs- og sosialsektoren. 

 

Samtidig ble det vedtatt at problemstillinger knyttet til de ansattes personvern skal 

inkluderes i Normen så langt det passer. 
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I juni 2009 vedtok Stortinget endringer i helseregisterloven. Dette åpner for å gi forskrifter 

om:  

 tilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter 

 etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre  

 etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre for 

helsepersonell med formalisert arbeidsfellesskap 

 

Slike forskrifter er ikke gitt og overnevnte temaer behandles ikke i Normen. 

2.juni 2010 

 

FORORD TIL 2. UTGAVE, VERSJON 2.1 

 

Styringsgruppen for Normen besluttet 29. november 2012 å endre kravet til sikkerhetsnivå 

4, slik at det er mulig med alternative løsninger under forutsetning at risikovurdering 

dokumenterer og bekrefter at alternativ løsning har tilstrekkelig sikkerhet. 

 
FORORD TIL 3. UTGAVE 

 

Styringsgruppen for Normen besluttet 5. desember 2013 å innarbeide endringer som følge 

av forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap. I 

tillegg er ansvaret for autorisasjonsregister i kjernejournal presisert, regler for utlevering 

av helseopplysninger til kvalitetssikring og læring innarbeidet og det er referert til 

dokumentet ”Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor” for minimumskrav til 

krypteringsstyrke. 

 

FORORD TIL 4. UTGAVE 

 

Styringsgruppen for Normen besluttet 5. juni 2014 å innarbeide endringer som følge av at 

sosialtjenesteloven fra 1991 (LOV-1991-12-13-81) er opphevet. Virkeområdet for Normen 

er samtidig endret til helse- og omsorgstjenesten. I tillegg er det tydeliggjort at Normen 

gjelder for tjenester i Arbeids- og velferdsetaten som er tilknyttet helsenettet og for de 

kommunale tjenester i lokalt NAV-kontor som er tilknyttet helsenettet. 

 

FORORD TIL 5. UTGAVE 

 

Styringsgruppen for Normen besluttet 12. februar 2015 å innarbeide endringer som følge 

av ny helseregisterlov, pasientjournallov og forskrift om tilgang til helseopplysninger 

mellom virksomheter. 
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FORORD TIL 5. UTGAVE, VERSJON 5.1 

 

Styringsgruppen for Normen besluttet 4. juni 2015 å endre ordlyden for sikring av 

dokumentasjon av tiltak (kapittel 3.3) som følge av krav i offentleglova. 

 

FORORD TIL 5. UTGAVE, VERSJON 5.2 

 

Styringsgruppen for Normen besluttet 9. juni 2016 å tydeliggjøre teksten iht lovverk for 

felles journal. Videre er enkelte formuleringer endret for å gi en bedre forståelse av 

kravene.  
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DEL I: INNLEDNING 
 

1 OM NORMEN  

1.0 Bakgrunn 

 

Normen er utarbeidet av organisasjoner (se forordet) i sektoren med sikte på å bidra til 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet hos den enkelte virksomhet og i sektoren generelt, samt 

å bidra til å etablere mekanismer hvor virksomhetene kan ha gjensidig tillit til at øvrige 

virksomheters behandling av helse- og personopplysninger gjennomføres på et forsvarlig 

sikkerhetsnivå. 

 

Personvern- og helselovgivningen stiller krav til informasjonssikkerhet. Disse kravene gjelder 

uavhengig av Normen, og aktuelle tilsynsmyndigheter (særlig Datatilsynet og Helsetilsynet) 

kan kontrollere den enkelte virksomhets etterlevelse av det til enhver tid gjeldende regelverk. 

Regelverket stiller også en rekke andre krav til behandling av helse- og personopplysninger 

enn det som er tema for Normen.  

 

Normen er utviklet med basis i personopplysningslovens regler om bransjevise adferdsnormer 

(jf. personopplysingsloven § 42 tredje ledd nr. 6). Disse reglene bygger i sin tur på EU-

direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Direktivet er implementert i 

norsk lovgivning med grunnlag i Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. 

 

Normen stiller krav som detaljerer og supplerer gjeldende regelverk. Oppfylles disse kravene, 

er det sektorens oppfatning at dagens regelverk vedrørende tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet oppfylles. Normen, og de kravene Normen inneholder, blir juridisk 

bindende ved avtale i den grad innholdet ikke allerede fremgår av lov eller forskrift, se pkt. 

1.6. Slik avtale gir andre virksomheter grunnlag for å innrette seg i tillit til at vedkommende 

virksomhet har tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 

 

Normen er juridisk bindende for de som har avtale, men alle virksomheter i sektoren som 

følger Normen vil ivareta alle krav til informasjonssikkerhet som følger av lovverket. 

 

Det understrekes for øvrig at opplæring og bevisstgjøring av de ansatte er av vesentlig 

betydning for å sikre forsvarlig håndtering av helse- og personopplysninger i det daglige 

arbeidet. 

 

1.1 Definisjoner 

 

Register over lover og forskrifter som det refereres til i Normen finnes på side 40. 

 

Ord og uttrykk som er definert nedenfor er skrevet med kursiv i Normen. Det kan ikke utledes 

rettigheter eller plikter av definisjonene alene. De må leses i den sammenheng de benyttes i 

Normen.  

http://lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#42
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-A- 
 

Med ”administratorrettighet” menes i Normen øverste tilgangsnivå til system, server, 

database, og sikkerhetsbarriere. Tilgangsnivået har som oftest rettigheter til å utføre alle 

operasjoner. 

 

Med ”advarsel” menes i Normen en skriftlig reaksjon fra virksomheten overfor en ansatt som 

har brutt prosedyrer e.l. Det skal klart fremgå at det dreier seg om en advarsel, årsaken til 

advarselen og hva som kan bli konsekvensene av nye brudd på prosedyrer e.l. 

 

Med ”akseptabel risiko” menes i Normen hvor stor risiko sektoren kan akseptere for at det 

inntreffer en hendelse som kan forårsake brudd på konfidensialitet, tilgjengelighet eller 

integritet for helse- og personopplysninger. Risikoens størrelse avhenger av hvor stor 

sannsynlighet det er for at hendelsen skal inntreffe og av konsekvensen av en slik hendelse. 

Normen beskriver et nivå for akseptabel risiko i sektoren. Hver enkelt virksomhet må foreta 

en konkret vurdering av hvordan akseptabel risiko for vedkommende virksomhet skal oppnås.   

 

Med ”aktualisere/aktualisert/aktualisering” menes i Normen den konkrete utnyttelsen av en 

tildelt autorisasjon, hvor formålet spesifikt skal angis. Se også tilgang.   

 

Med ”anonymisert” menes i Normen helse- og personopplysninger der navn, fødselsnummer 

og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes 

til en enkeltperson (jf. helseregisterloven § 2 nr 3. ).  

 

Med ”autentisering” menes i Normen prosessen som gjennomføres for å bekrefte en påstått 

identitet.  

 

Med ”autorisere/autorisert/autorisasjon” menes i Normen at en person i en bestemt rolle kan 

gis eller er gitt bestemte rettigheter til lesing, registrering, redigering, retting, sletting og/eller 

sperring  av helse- og personopplysninger. Autorisasjon kan bare gis i den grad det er 

nødvendig for vedkommendes arbeid, er begrunnet ut fra tjenstlig behov og er i henhold til 

bestemmelser om taushetsplikt. 

 

Med ”autorisasjonsregister” menes i Normen et register over utstedte autorisasjoner som 

føres av den databehandlingsansvarlige.  

 

Med ”avvik” menes i Normen enhver håndtering av helse- og personopplysninger som ikke 

utføres i henhold til gjeldende regelverk, retningslinjer og/eller prosedyrer, samt andre 

sikkerhetsbrudd. 

 

-B- 
 

Med ”behandling” menes i Normen enhver formålsbestemt bruk av helse- og 

personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og 

utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter, jf. helseregisterloven § 2 c), 

pasientjournalloven § 2 b) og personopplysningsloven § 2 nr. 2). 

 

http://lovdata.no/all/tl-20010518-024-001.html#2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§2
http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#2
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Med ”behandlingsrettet helseregister” menes i Normen pasientjournal og 

informasjonssystem eller annet register, fortegnelse eller lignende, der helseopplysninger er 

lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen og som skal gi 

grunnlag for helsehjelp eller administrasjon av helsehjelp til enkeltpersoner, jf. 

pasientjournalloven § 2 d). Se også elektronisk pasientjournal (EPJ) og 

tjenestedokumentasjon. 

 

Med ”bruker” menes i Normen en person som anmoder om eller mottar tjenester omfattet av 

helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er helsehjelp, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 

1-3 bokstav f. 

 

-D- 
 

Med ”databehandler” menes den som behandler helse- og personopplysninger på vegne av 

den databehandlingsansvarlige, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 5). Det presiseres at en 

databehandler er en ekstern person eller virksomhet utenfor den databehandlingsansvarliges 

virksomhet. Det vil si at den databehandlingsansvarliges egne medarbeidere ikke er dennes 

databehandlere.   

 

Med ”databehandlingsansvarlig” menes den som bestemmer formålet med behandlingen og 

hvilke hjelpemidler som skal brukes, hvis ikke databehandlingsansvaret er særskilt angitt i 

loven eller i forskrift i medhold av loven, jf. helseregisterloven § 2 e), pasientjournalloven § 2 

e) og personopplysningsloven § 2 nr. 4) (her benyttes begrepet ”behandlingsansvarlig”). Det 

presiseres at det er virksomheten som er databehandlingsansvarlig for behandling av helse- 

og personopplysninger. Ansvaret skal ivaretas av den daglige ledelsen av virksomheten, og 

virksomheten er pliktsubjekt. 

 

-E- 
 

Med ”elektronisk pasientjournal (EPJ)” menes i Normen elektronisk ført samling eller 

sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med 

helsehjelp, se også helsepersonelloven § 40 første ledd og forskrift om pasientjournal § 3 a). 

Dette inkluderer både somatisk og psykiatrisk journal o.a., hver for seg eller samlet. Se også 

behandlingsrettet helseregister. 

 

Med ”elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system)” menes i Normen elektroniske 

systemer med nødvendig funksjonalitet for å registrere, søke frem, presentere, kommunisere, 

redigere, rette og slette opplysninger i elektronisk pasientjournal (EPJ). Dette inkluderer 

både radiologisystemer, systemer for somatisk og psykiatrisk journal, pasientadministrative 

systemer og andre systemer som inneholder helseopplysninger. 
 

-F- 
 

Med ”fagsystem” menes i Normen en applikasjon eller et IT-system som behandler helse- og 

personopplysninger. Begrepet systemløsning brukes også om et fagsystem. Eksempler på 

fagsystem er: pleie- og omsorgssystem (PLO), legekontorsystem og barnevernsystem. 

Opplysninger i ulike fagsystemer kan både utgjøre elektronisk pasientjournal (EPJ) og annen 

http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§2
http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§2
http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#2
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html#40
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-20001221-1385-0.html#3
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tjenestedokumentasjon. 

 

Med "felles journal" menes i Normen samarbeid mellom to eller flere virksomheter om 

behandlingsrettet helseregister som skal erstatte virksomhetens interne journal, jf. 

pasientjournalloven § 9.  

 

Med ”forvaltningsorgan” menes i Normen et hvert organ for stat eller kommune. Privat 

rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger 

forskrift, jf. forvaltningsloven § 1. 

 

-H- 
 

”helse- og personopplysninger” benyttes i Normen som en fellesbetegnelse for 

helseopplysninger og/eller personopplysninger innenfor Normens virkeområde slik det er 

definert i pkt. 1.5 nedenfor. 

 

Med ”helsenettet” menes i Normen nettverket som tilbys av Norsk Helsenett SF. 

 

Med ”helseopplysninger” menes i Normen taushetsbelagte opplysninger i henhold til 

helsepersonelloven § 21 og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av 

betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson, jf. helseregisterloven § 2 a) 

og pasientjournalloven § 2 a). 

 

Med ”helseregister” menes i Normen registre, fortegnelser, m.v. der helseopplysninger er 

lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen, jf. helseregisterloven 

§ 2 d). 

 

Med ”hjemmekontor” menes i Normen behandling av helse- og personopplysninger på PC 

som virksomheten har stilt til disposisjon, fra f.eks. hjem, hytte, hotellrom eller lignende. Bruk 

av PC som virksomheten ikke har stilt til disposisjon (for eksempel PC på Internettkafé, 

hotell-PC, flyplass-PC) er ikke definert som hjemmekontor. 

 

-I- 
 

Med ”indirekte identifiserbare helseopplysninger” menes i Normen helse- og 

personopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, 

slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson, og hvor identitet bare kan 

tilbakeføres ved sammenstilling med de samme opplysninger som tidligere ble fjernet (jf. 

helseregisterloven § 2 b). For å regnes som indirekte identifiserbare helseopplysninger, skal 

dataene være bearbeidet slik at de uten løpenummer fremstår som anonyme.  

 

Med ”integritet” menes i Normen at helse- og personopplysninger må være sikret mot 

utilsiktet eller uautorisert endring eller sletting og være korrekte, oppdaterte, relevante og 

tilstrekkelige som grunnlag for å yte helsehjelp. 

 

Med ”internkontroll” menes i Normen planlagte og systematiske tiltak som skal sikre at 

virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen. 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2014-06-20-42
http://lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#21
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§2
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-K- 
 

Med ”kjernejournal” menes i Normen et elektronisk sentralt virksomhetsovergripende 

behandlingsrettet helseregister som samler et begrenset sett relevante helseopplysninger som 

er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp i ett register, jf. pasientjournalloven § 13 og 

forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften). 

 

Med ”koblingsnøkkel” menes i Normen en personentydig kode som refererer til de 

identifiserte opplysningene som gjør det mulig å identifisere et enkeltindivid i en fil med 

indirekte identifiserbare helseopplysninger. 

 

Med ”kommune” menes i Normen en juridisk enhet som kommune og fylkeskommune. 

 

Med ”konfidensialitet” menes i Normen at helse- og personopplysninger må være sikret mot 

at uvedkommende får kjennskap til opplysningene. 

 

Med ”konfigurasjon” menes i Normen informasjonssystemets utforming inklusive både 

teknisk utstyr og programvare. 

 

Med ”konfigurasjonsendring” menes i Normen en endring av informasjonssystemets 

utforming som følge av installasjon, oppgradering eller fjerning av utstyr eller programvare. 

 

-L- 
 

Med ”lagringsenhet” menes i Normen gjenstand til å lagre helse- og personopplysninger 

elektronisk. 

 

Med ”leverandør” menes i Normen juridisk enhet som yter tekniske og/eller administrative 

tjenester til virksomheten. Eksempler er EPJ-leverandør, røntgenleverandør, leverandør av 

løsning for SMS-meldinger, IKT-leverandør mv. 

 

Med ”logg” menes i Normen et logisk register der hendelser og aktiviteter i 

informasjonssystemet er nedtegnet, se neste definisjon. Slik logg kan også benevnes 

”sikkerhetslogg” 

 

Med ”logging” menes i Normen registrering av hendelser i et informasjonssystem, bl.a. med 

sikte på å forebygge, avdekke og hindre gjentagelse av sikkerhetsbrudd.  

 

-M- 
 

Med ”meldeplikt” menes i Normen plikten den enkelte databehandlingsansvarlige har til å 

melde om behandling av helse- og personopplysninger til Datatilsynet. Meldeplikten følger av 

personopplysningsloven § 31. 

http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§13
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-05-31-563
http://lovdata.no/all/tl-20000414-031-006.html#31
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-N- 
 

Med ”Norm/Normen” menes dette dokumentet. Andre dokumenter i tilknytning til Normen, 

som for eksempel faktaark og veiledninger, er ikke omfattet av begrepet. 
 

Med ”Norsk Helsenett” menes i Normen Norsk Helsenett SF. 

 

Med ”nødrettstilgang” menes i Normen en tilgang hvor prinsippene for tilgangsstyring ikke 

blir fulgt, fordi det for å avverge fare eller skade er behov for øyeblikkelig tilgang til helse- og 

personopplysninger, og dette ut fra de foreliggende omstendigheter må vurderes som 

rettmessig. 

 

-P- 
 

Med ”pasient” menes i Normen en person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten 

med anmodning om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp 

i det enkelte tilfelle, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav a. 

 

”pasientopplysninger”, se helse- og personopplysninger. 

 

Med ”personlig kvalifisert sertifikat” menes i Normen to-faktor autentisering hvor en faktor 

er dynamisk basert på kvalifiserte sertifikater og ellers tilfredsstiller kravene til sikkerhetsnivå 

4 i ”Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i 

offentlig sektor”. 

 

Med ”personopplysninger” menes i Normen opplysninger og vurderinger som kan knyttes til 

en enkeltperson, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1). 

 

Med ”personvernombud” menes i Normen en formelt oppnevnt kontakt for personvern og 

informasjonssikkerhet internt mot databehandlingsansvarlig (virksomhetens ledelse) og 

ansatte og eksternt mot Datatilsynet og den registrerte (pasienter, inkluderte i studier og egne 

ansatte). 

 

-R- 
 

Med ”register” menes i Normen en logisk sammenstilling av opplysninger. En database eller 

et regneark er en teknisk løsning for et register. 

 

Med ”registrert/den registrerte” menes i Normen den som opplysninger kan knyttes til, jf. 

personopplysningsloven § 2 nr. 6. Eksempler og begreper som brukes om den registrerte er 

søker, pasient/bruker og tjenestemottaker. En ansatt kan være omfattet av begrepet. 

 

-S- 
 

Med ”sikker autentiseringsløsning” menes i Normen en autentiseringsløsning som for 

eksempel er basert på personlig kvalifisert sertifikat eller annen autentiseringsløsning som 

gjennom en risikovurdering viser at den har tilstrekkelig sikkerhet. 

http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#2
http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#2
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Med ”sektor/sektoren” menes i Normen helse- og omsorgstjenesten eller en eller deler av de 

nevnte. 

 

Med ”sensitive personopplysninger” menes i Normen opplysninger om:  

a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning 

b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling 

c) helseforhold (helseopplysninger) 

d) seksuelle forhold 

e) medlemskap i fagforeninger, 

jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8). 

 

-T- 
 

Med ”taushetsplikt” menes i Normen lovpålagt eller avtalt plikt til å hindre at andre får 

adgang eller kjennskap til helse- og personopplysninger, jf. helsepersonelloven § 21, 

helseregisterloven § 17, pasientjournalloven § 15, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1, 

spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 og forvaltningsloven §§ 13 til 13e, samt annen informasjon 

med betydning for informasjonssikkerheten, jf. personopplysningsforskriften § 2-9. 

Taushetsplikt innbefatter både en passiv plikt til å tie og en plikt til aktivt å hindre 

uvedkommende i å få kunnskap om taushetsbelagte opplysninger.  

 

Med ”tekniske tiltak” menes i Normen tiltak av teknisk karakter som ikke kan påvirkes eller 

omgås av medarbeidere, og ikke er begrenset av handlinger som den enkelte forutsettes å 

utføre. Eksempler på slike tiltak kan være autentisering ved personlig kvalifisert sertifikat 

eller konfigurering av en brannmur slik at den kun tillater bestemt trafikk eller en 

meldingstjeneste som er laget slik at alle meldinger automatisk blir kryptert.   

  

Med ”tilgang” menes i Normen at helse- og personopplysninger om en eller flere bestemte 

pasienter/brukere er eller gjøres tilgjengelige for autorisert personell. Beslutning om tilgang 

til behandlingsrettede helseregistre skal treffes etter en konkret vurdering basert på at det ytes 

helsehjelp til pasienten. Tilgang til fagsystemer i forbindelse med ytelser til pasient/bruker 

skal iverksettes basert på tjenstlig behov. Tilgang i forbindelse med kvalitetssikring og 

administrative oppgaver skal også besluttes ut fra tjenstlig behov. 

 

Med ”tilstedeværelsesregister” menes i Normen et register som viser faktisk tilstedeværelse 

av personell, for eksempel logg fra adgangskontroll (nøkkelkort), timeregistreringssystem og 

stemplingsur. Tilstedeværelsesregisteret kan også inneholde informasjon om bruk av mobilt 

utstyr og hjemmekontor. 

 

Med ”tilgjengelighet” menes i Normen at helse- og personopplysninger som skal behandles, 

er tilgjengelig til den tid og på det sted det er behov for opplysningene.  

 

Med ”tjenstlig behov” menes i Normen at personer med nærmere bestemte arbeidsoppgaver, 

trenger nødvendige helse- og personopplysninger for å yte helsehjelp, omsorgstjeneste 

og/eller utføre administrasjon i forbindelse med dette. Dersom pasienten har sperret hele eller 

deler av helse- og personopplysningene kreves særskilt hjemmel for tilgang til disse.   

 

http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#2
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-005.html#21
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§15
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§15
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-030.html&emne=helse*%20%2b%20og*%20%2b%20omsorg*&&
http://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/§6-1
http://lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#13
http://lovdata.no/for/sf/fa/ta-20001215-1265-002.html#2-9
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Med ”tjenestedokumentasjon” menes i Normen dokumentasjon for planlegging, kartlegging, 

oppfølging og informasjonsutveksling som vedrører tjenestemottakerens søknad, praktiske og 

medisinske problemer, behov, ressurser, tiltak i form av helsehjelp, hjelpemidler, mm. 

Sammen med elektronisk pasientjournal (EPJ) vil tjenestedokumentasjonen utgjøre 

dokumentasjonsplikten etter helsepersonelloven mv. 

 

-U- 
 

Med ”ulovlig tilegnelse” menes i Normen å bryte forbudet mot å lese, søke eller på annen 

måte tilegne seg, bruke eller besitte helseopplysninger, uten at det er begrunnet i helsehjelpen 

til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller særskilt hjemmel i lov eller forskrift, jf. 

helseregisterloven § 18, pasientjournalloven § 16 og helsepersonelloven § 21a. 

 

-V- 
 

Med ”virksomhet” menes i Normen juridisk enhet som helseforetak, kommune, sykehus, 

legepraksis, tannklinikk, apotek, apotekkjede, røntgeninstitutt, frittstående laboratorium, 

universitet, høyskole, stiftelse m.v. 

 

Med "virksomhetsovergripende pasientjournal" menes i Normen behandlingsrettet 

helseregister hvor helsepersonell, og personell som yter helse- og omsorgstjenester etter 

helse- og omsorgstjenesteloven, nedtegner eller registrerer opplysninger om pasient og 

bruker, jf. helsepersonelloven § 39 og § 40. 

 

1.2 Lovgrunnlag 

 

Normen er først og fremst basert på personvern- og helselovgivningens krav til å etablere 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet for systemer inneholdende helse- og 

personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 13, helseregisterloven § 21, 

pasientjournalloven § 22 og personopplysningsforskriften kapittel 2.  

 

Etterleves Normen vil den gi bidrag til virksomhetens internkontrollsystem vedrørende helse- 

og personopplysninger, jf. helseregisterloven § 22, pasientjournalloven § 23, 

personopplysningsloven § 14 og personopplysningsforskriften kap. 3. Den generelle 

internkontrollplikten omfatter mer, og skal sørge for at den databehandlingsansvarlige er i 

stand til å ivareta alle forpliktelser som behandling av helse- og personopplysninger medfører. 

Normen dekker ikke denne internkontrollplikten i sin helhet. 

 

Normen er i samsvar med bestemmelser som omhandler behandling av helse- og 

personopplysninger (se oversikt med bestemmelser på side 41). Dette gjelder blant annet 

bestemmelser om taushetsplikt, opplysningsplikt, dokumentasjonsplikt, innsynsrett mv. 

Videre omfattes også bestemmelser som pålegger virksomheter å etablere systemer som sikrer 

at helsepersonell kan ivareta sine lovpålagte plikter, herunder taushetsplikt. 

 

Ved eventuell motstrid mellom Normen og til enhver tid gjeldende lover eller forskrifter, vil 

lov og forskrift alltid gå foran Normen. 

 

http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§18
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§16
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#21a
http://lovdata.no/all/tl-20000414-031-002.html#13
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§21
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§22
http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html#map002
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§22
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§23
http://lovdata.no/all/tl-20000414-031-002.html#14
http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html#map003
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1.3 Formål 

 

Formålet med Normen er: 

 

1.  at en virksomhet som etterlever og innretter seg etter Normen har tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet for sin behandling av helse- og personopplysninger, og 

2.  at de som samhandler med en virksomhet som har forpliktet seg til å innrette seg etter 

Normens krav, skal kunne stole på at denne virksomheten har tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet for sin behandling av helse- og personopplysninger.  

 

1.4 Målgruppe – hvem Normen gjelder for 

 

Normen gjelder for enhver virksomhet i sektoren som ved avtale har forpliktet seg til å følge 

Normen, herunder legevirksomheter, helseforetak, de deler av tjenester i Arbeids- og 

velferdsforvaltningen som er tilknyttet helsenettet, tannklinikker, sykehus, apotek, 

apotekkjeder, kommuner, fylkeskommuner, frittstående laboratorier, røntgeninstitutter, 

psykologpraksis, fysioterapiinstitutter, bandasjistvirksomheter, rehabiliteringsinstitusjoner, 

o.a., samt de nevnte virksomheters leverandører og andre i den grad de behandler helse- og 

personopplysninger og de ved avtale har forpliktet seg til å følge Normen. 

 

1.5 Virkeområde – hva Normen regulerer 

 

Normen beskriver og stiller krav til virksomhetenes arbeid med informasjonssikkerhet for 

helse- og personopplysninger som behandles i forbindelse med anmodning og tilbud om og 

ytelse av helsehjelp og tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven, herunder 

medregnet administrasjon av pasient/bruker og utlevering av legemidler. Herunder angir 

Normen hvilke tiltak som anses nødvendig for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet 

for slike behandlinger av helse- og personopplysninger.   

 

En virksomhet håndterer i tillegg personopplysninger om egne ansatte. Normens 

sikkerhetskrav gjelder ikke direkte i denne sammenhengen, men virksomheten skal ivareta de 

ansattes personvern iht. gjeldende lover og forskrifter og spilleregler i arbeidslivet. Det er 

spesielt viktig at opplysninger om de ansattes bruk av informasjonssystemene (logging) i 

hovedsak kun benyttes i sikkerhetsøyemed, slik at unødvendig overvåking av de ansatte 

unngås. Den ansatte har rett til innsyn i opplysninger som gjelder den ansatte selv (jf. 

personopplysingsloven §18). 

 

Normen regulerer den registrertes innsyn i logger. 

 

Behandling av helse- og personopplysninger i forskningssammenheng følger 

helseforskningsloven, men er også underlagt all annen lovgivning på området. Før 

virksomheten iverksetter et forskningsprosjekt, må Regional komité for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK) søkes om forhåndsgodkjennelse. 

 

Normen regulerer virksomhetenes manuelle og elektroniske behandlinger av helse- og 

personopplysninger, men er særlig innrettet mot de elektroniske behandlingene.  

 

http://lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18
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Normen angir det nivå som da gjeldende versjon av Normen ble utferdiget, ble ansett 

nødvendig for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Dette nivået kan likevel 

overprøves av Datatilsynet i det enkelte tilfellet.  

 

1.6 Juridisk bindende ved avtale 

 

Normen er juridisk bindende for virksomheter, deres leverandører og andre som gjennom 

avtale med Norsk Helsenett SF, hverandre eller andre har forpliktet seg til å følge Normen i 

den grad Normens innhold ikke allerede er fastsatt i lov eller forskrift.  

 

Alle virksomheter som er eller vil knytte seg til helsenettet, må avtalerettslig forplikte seg til å 

følge Normen. Tilknytningsavtalen med Norsk Helsenett SF innebærer at virksomhetens 

forpliktelser vedrørende sikkerhet hos andre virksomheter, jf. personopplysningsforskriften § 

2-15, er ivaretatt ved kommunikasjon via helsenettet. Brudd på Normen kan gi sanksjoner i 

henhold til tilknytningsavtalen, herunder utestengelse fra helsenettet. 

 

Det kan også inngås andre avtaler hvor partene forplikter seg til å følge Normen. 

Avtalepartene kan da gjensidig legge til grunn at den annen part har tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet for den behandling av helse- og personopplysninger som er omfattet av 

den enkelte avtale. Konsekvenser ved brudd på Normen må reguleres i avtalene. Den enkelte 

avtales virkeområde vil være avgjørende for om andre virksomheter også kan legge avtalen til 

grunn for egen kommunikasjon med en eller begge avtalepartene. 

 

Uten avtaler som nevnt, er Normen et veiledende dokument om hva som anbefales for å 

etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet, men alle virksomheter i sektoren som følger 

Normen vil ivareta alle krav til informasjonssikkerhet som følger av lovverket. 

 

 

2 OM FAKTAARK OG VEILEDERE 

 

I tilknytning til Normen utarbeides et sett med faktaark og veiledere (støttedokumenter). 

Sektoren er selv ansvarlig for å utarbeide dokumentene. Før dokumentene kan tas i bruk av 

sektoren skal de kvalitetssikres juridisk av Helsedirektoratet. Støttedokumentene finnes på 

www.normen.no. 

 

2.1 Faktaark 

 

Faktaarkene beskriver nærmere hvordan virksomhetene kan oppfylle enkelte sentrale krav i 

Normen og gir praktisk veiledning til dette. Virksomhetene må selv holde seg oppdaterte i 

forhold til nye og endrede faktaark. 

 

2.2 Veiledere 

 

Det er utarbeidet en rekke veiledere i tilknytning til informasjonssikkerhet i sektoren.  

 

http://lovdata.no/for/sf/fa/ta-20001215-1265-002.html#2-15
http://lovdata.no/for/sf/fa/ta-20001215-1265-002.html#2-15
http://www.normen.no/
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2.3 Forholdet til Normen   

 

Eksisterende og fremtidige støttedokumenter er kun å anse som veiledende dokumenter. Dette 

gjelder selv om det inngås avtale om at Normen skal være juridisk bindende.  

 

Ved motstrid mellom Normen og støttedokumenter har Normen forrang. 
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DEL II: ARBEIDET MED INFORMASJONSSIKKERHET 
 

3 OVERSIKT 

3.1 Ansvar 

 

Det er virksomheten ved ledelsen som har ansvar for å etablere og opprettholde 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Dette er blant forpliktelsene til 

databehandlingsansvarlig. Det skal angis i melding/konsesjonssøknad til Datatilsynet hvilken 

stilling som har det daglige ansvaret for oppfyllelse av virksomhetens plikter, herunder for 

informasjonssikkerheten. Det daglige ansvaret tilligger som oftest daglig leder i virksomheten. 

Den som har det daglige ansvaret for informasjonssikkerheten, kan overføre oppgaver til egne 

ansatte. Oppgaver kan også overføres til eksterne, f.eks. kan man delegere oppgaver til 

leverandører. Dette må gjøres i form av skriftlige avtaler. Uansett om oppgaver er delegert 

eller ikke, ligger det juridiske ansvaret hos databehandlingsansvarlig. 

 

For ansvar vedrørende: 

 

 samarbeid mellom virksomheter om behandlingsrettede helseregistre, se kap. 5.8.5 

 tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter, se kap. 5.8.6 

 

Arbeidet med informasjonssikkerhet må omfatte styring, gjennomføring og kontroll. 

Kapitlene 4 til 6 i Del II er bygget opp etter denne strukturen med en styrende del, en 

gjennomførende del og en kontrollerende del. 

 

3.2 Oversikt over oppgaver som omfattes av det daglige ansvaret for 
informasjonssikkerhet  

 

Den som har det daglige ansvaret skal fastlegge hvordan arbeidet med informasjonssikkerhet i 

virksomheten skal organiseres og gjennomføres slik at det kommer klart frem hvem som er 

ansvarlig på alle nivåer, og hva de er ansvarlig for. Videre er virksomhetens leder ansvarlig 

for at bestemmelsene i personopplysningsforskriften kap. 2 og 3 følges, herunder følgende: 

 

Personopplysningsforskriftens kapittel 2: 

 

 Dokumentere hvilke helse- og personopplysninger som behandles. 

 Etablere sikkerhetsmål for virksomhetens behandlinger av helse- og 

personopplysninger, dokumentere disse og gjøre disse kjent i virksomheten. 

 Fastslå formål med behandling av helse- og personopplysninger og utarbeide 

sikkerhetsstrategi, dokumentere disse og gjøre disse kjent i virksomheten. 

 Legge overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi, dokumentere disse 

og gjøre disse kjent i virksomheten. 

 Konfigurere informasjonssystemene slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet 

oppnås og dokumentere konfigurasjonen. 

 Etablere nivå for akseptabel risiko. 

 Besørge risikovurderinger gjennomført. 
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 Definere ansvaret for informasjonssikkerhet ved minimum å: 

o Dokumentere ansvar og oppgaver i et organisasjonskart. 

o Beskrive ansvar og oppgaver på alle nivåer. 

o Gjøre ansvarsforholdene kjent i organisasjonen. 

 Etablere styringssystem for informasjonssikkerhet som bl.a. skal omfatte: 

o Prosedyrer for behandlinger av helse- og personopplysninger. 

o Prosedyrer for bruk av informasjonssystemene. 

o Prosedyrer for bruk av papirutskrifter. 

o Dokumentasjon av sikkerhetstiltak – organisatoriske, fysiske og tekniske. 

o Prosedyrer for avvikshåndtering. 

o Prosedyrer ved bruk av databehandlere, leverandører av 

kommunikasjonstjenester, utstyr eller programvare og andre leverandører. 

o Prosedyrer for godkjenning av alle konfigurasjonsendringer i 

informasjonssystemene. 

 Følge opp at sikkerheten ivaretas i virksomheten ved jevnlige sikkerhetsrevisjoner 

og minimum årlig ledelsesgjennomgang av bl.a. avvikshendelser, samt vedta 

eventuelle korreksjoner i styringssystemet m.m.  

 

Personopplysningsforskriftens kapittel 3: 

 

 Ivareta reglene om pasientenes/brukernes rett til informasjon om og innsyn i, samt 

reglene om retting og sletting av registrerte helse- og personopplysninger.  

 Etablere prosedyrer for innhenting av samtykke og oppfyllelse av evt. reservasjon 

mot visse former for behandling av helse- og personopplysninger. 

 Besørge melding eller konsesjonssøknad til Datatilsynet. 

 I tillegg har virksomhetens leder ansvar for at de behandlinger virksomheten 

foretar er lovlige. 

 

3.3 Dokumentasjon  

 

Nedenfor er gitt en samlet oversikt over nødvendig dokumentasjon, og regler for lagring av 

historiske dokumenter. I den utstrekning samme dokument er nevnt flere steder er det samme 

dokument som benyttes i flere sammenhenger. 

 

Dokumentasjon om tiltak knyttet til informasjonssikkerhet skal sikres på tilsvarende måte 

som helse- og personopplysninger når kjennskap til tiltakene for uvedkommende vil innebære 

en risiko. 

3.3.1 Styringsdokumenter: 

  

 Formålene med behandlingene av helse- og personopplysninger 

 Oversikt over behandlinger av helse- og personopplysninger 

 Overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi 

 Sikkerhetsmål 

 Nivå for akseptabel risiko  

 Sikkerhetsstrategi 

 Organisasjons-/ansvarskart 
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3.3.2 Gjennomføringsdokumenter: 

 

 Formålene med behandlingene av helse- og personopplysninger  

 Oversikt over behandlinger av helse- og personopplysninger 

 Oversikt over partnere, databehandlere og leverandører 

 Avtaler med partnere, databehandlere og leverandører 

 Konfigurasjonskart over informasjonssystemene og teknisk beskrivelse av 

konfigurasjonen 

 Prosedyrer for behandlinger av helse- og personopplysninger 

 Prosedyrer for bruk av informasjonssystemene 

 Dokumentasjon av sikkerhetstiltak – organisatoriske, fysiske og tekniske 

3.3.3 Kontrolldokumenter: 

 

 Planer for gjennomføring av risikovurderinger og prosedyre for oppfølging av 

resultater fra disse vurderinger 

 Planer for gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner og prosedyre for oppfølging av 

resultater fra disse sikkerhetsrevisjoner 

 Planer for ledelsens gjennomgang og prosedyre for oppfølging av handlingsplaner 

besluttet av ledelsen 

 Prosedyrer for avvikshåndtering 

3.3.4 Arkivering 

 

Dokumenter angitt i 3.3.1 – 3.3.3 skal holdes løpende oppdatert og arkiveres fra det 

tidspunktet dokumentet ble erstattet med en ny gjeldende utgave. Formålet med denne 

arkivering er blant annet å muliggjøre sporing og korrigering av avvik over tid. Virksomhetens 

ledelse skal arkivere følgende dokumentasjon med betydning for informasjonssikkerheten: 

 

5 års lagring minimum fra det tidspunkt dokumentet ble tatt ut av bruk: 

 

 Alle dokumenter angitt i 3.3.1 – 3.3.3 

 Resultater fra sikkerhetsrevisjoner  

 Resultater fra risikovurderinger 

 Resultater fra avviksbehandling 

 Referat fra ledelsens gjennomgang 

 Oversikt over tildelte autorisasjoner og tilganger til helse- og personopplysninger 

(autorisasjonsregister) 

 Avtaler med partnere, databehandlere og leverandører 

 

Til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem: 

 

 Logger med sikkerhetsmessig betydning, herunder registrering av autorisert bruk 

og forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemene 

 Tilstedeværelsesregister som er relevante ift kontroll mot autorisasjonsregistre og 

logger 
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Dersom ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivlovens regler eller annen 

lovgivning skal de slettes. 

 

 

4 STYRENDE DEL 

4.1 Styringssystem for informasjonssikkerhet 

 

Virksomhetens ledelse skal etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet som en del av 

virksomhetens internkontrollsystem. Dette styringssystemet angir aktiviteter for å rettlede og 

styre virksomheten når det gjelder informasjonssikkerhet og skal som minimum omfatte de 

forhold og den dokumentasjonen som er omhandlet i pkt. 3.2 og 3.3 ovenfor.  

 

I det følgende er det gitt en nærmere beskrivelse av sentrale elementer i styringssystemet. 

 

4.2 Sikkerhetsmål 

 

Det skal fastsettes sikkerhetsmål for virksomheten. Sikkerhetsmålene skal beskrive: 

 

 Formålet med behandling av helse- og personopplysninger 

 Overordnede føringer for virksomhetens bruk av informasjonsteknologi 

4.2.1 Formål 

 

Det skal fastslås hva som er formålene med behandlingene av helse- og personopplysninger i 

virksomheten. Utgangspunktet er følgende: 

 

Formålet med all behandling av helse- og personopplysninger i helse- og omsorgstjenesten er 

å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

 

Dette innebærer både å yte helsehjelpen/tjenestene til den enkelte pasient/bruker og å sette 

virksomheten i stand til å planlegge, organisere og administrere tjenestene og 

saksbehandlingen iht helse- og omsorgslovgivningens bestemmelser. Videre innebærer det å 

drive undervisning og forskning, foreta rapportering iht myndighetenes krav og utarbeide 

statistikk og styringsdata mv. 

4.2.2 Overordnede føringer for virksomhetens bruk av informasjonsteknologi 

 

Sammen med formålene med behandlingene av helse- og personopplysninger i virksomheten 

skal overordnede føringer for virksomhetens bruk av informasjonsteknologi beskrives i 

sikkerhetsmål. De overordnede føringene for bruk av informasjonsteknologi beskriver 

hvordan informasjonsteknologi er tatt i bruk og integrert i virksomhetens drift. 

4.2.3 Sentrale sikkerhetsmål 

 

Sentrale sikkerhetsmål er at helse- og personopplysninger skal: 
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 Være tilgjengelig for rett personell til rett tid i henhold til fastsatte prinsipper for 

tilgangsstyring etter pkt. 5.2 nedenfor.  

 Behandles i tråd med reglene om taushetsplikt og være beskyttet slik at 

uvedkommende ikke får kjennskap til opplysningene. Uvedkommende omfatter 

også personell som ikke har tjenstlig behov.  

 Være fullstendige, oppdaterte og korrekte og et resultat av rettmessige 

registreringer og kontrollerte aktiviteter. 

 Begrenses slik at kun det som er nødvendig av helse- og personopplysninger 

behandles. 

 

Virksomhetens ledelse skal på bakgrunn av målene over, og kravene i pkt. 4.4, fastsette nivå 

for akseptabel risiko.  

 

4.3 Sikkerhetsstrategi 

 

De strategiske valg for å oppnå sikkerhetsmålene skal nedfelles i en sikkerhetsstrategi. Blant 

annet er det virksomhetens ansvar å avgjøre om arbeidet skal utføres internt i virksomheten 

eller om virksomheten skal sette bort hele eller deler av arbeidet til eksterne avtaleparter. 

 

4.4 Nivå for akseptabel risiko  

 

De overordnede krav for virksomhetens behandling av helse- og personopplysninger som skal 

legges til grunn for etablering av sikkerhetstiltak, omfatter følgende:  

4.4.1 Konfidensialitet 

 

Konfidensialitet skal ivareta taushetsplikten og for øvrig sikre mot at uvedkommende får 

kjennskap til opplysningene. Dette innebærer blant annet:  

 

 Personer utenfor virksomheten skal ikke kunne få uautorisert tilgang til helse- og 

personopplysninger.  

 Personer i virksomheten skal gis tilgang i henhold til fastsatte prinsipper for 

tilgangsstyring i henhold til pkt. 5.2 nedenfor.  

 Det skal registreres i logger i behandlingsrettede helseregistre (inkl elektronisk 

pasientjournal (EPJ)) og fagsystem hvem som har hatt tilgang.  

4.4.2 Integritet 

 

 Det skal registreres i behandlingsrettede helseregistre (inkl elektronisk 

pasientjournal (EPJ)) og fagsystemer hvem som har foretatt registrering, endring, 

retting og sletting. På denne måten sikres sporbarhet til opprinnelse. 

 Sikkerhetstiltak skal iverksettes slik at personer eller teknologi, i eller utenfor 

virksomheten, ikke skal kunne endre helse- og personopplysninger uten 

autorisasjon.  

 Helse- og personopplysninger skal henføres til rett identifisert person. 

 Helse- og personopplysninger skal føres i henhold til kodeverket. 
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 Helse- og personopplysninger skal være fullstendige og ajourført i forhold til 

behandlingen av opplysningene. 

4.4.3 Tilgjengelighet 

 

 For de som har tilgang, hvor taushetsplikten er vurdert og ivaretatt, skal helse- og 

personopplysninger være tilgjengelige når det er tjenstlig behov for dem.  

 Nødrettstilgang kan etableres som en mulighet for autoriserte brukere til å gi seg 

selv tilgang uten å følge fastsatte prinsipper for å få tilgang til helse- og 

personopplysninger i henhold til pkt. 0 nedenfor. I så tilfelle må det utarbeides 

egne prosedyrer for dette. Begrunnelsen for nødrettstilgang skal dokumenteres og 

hvert enkelt tilfelle skal følges opp som et avvik. 

 Se pkt. 5.5.3 om klassifisering av informasjonssystemenes kritikalitet og 

fastsettelse av akseptabel risiko for tilgjengelighet for hver aktuelle klassifisering. 

 

På bakgrunn av disse overordnede kravene og virksomhetens sikkerhetsmål, se pkt. 4.2, må 

virksomheten selv fastsette nivå for akseptabel risiko som skal gjelde i egen virksomhet.   

 

4.5 Oversikt over behandlinger av helse- og personopplysninger 

 

En samlet og oppdatert oversikt over alle behandlinger av helse- og personopplysninger i 

virksomheten, er et viktig styringsdokument for informasjonssikkerhet, og et praktisk redskap 

i det gjennomførende arbeidet. Oversikten vil også gi bidrag til den generelle internkontrollen 

i virksomheten. Oversikten kan f.eks. utarbeides som en database med oversikt over de 

systemer og registre for behandling av helse- og personopplysninger som til enhver tid er i 

bruk i virksomheten. Dette kan omfatte IT-systemer, databaser, prosjekter 

(forskningsprosjekter etc.), elektromedisinsk utstyr og manuelle registre mv.  

 

På et overordnet nivå skal oversikten inneholde følgende opplysninger: 

 

 Kategorier av helse- og personopplysninger 

 Formålet med behandlingene 

 Juridisk hjemmelsgrunnlag for behandlingene 

 Angivelse av system/register/utstyr, og om det er elektronisk eller manuelt 

 Grunnlaget for behandlingene 

 Om opplysningene er sensitive eller ikke-sensitive. Helseopplysninger er alltid 

sensitive personopplysninger 

 Konsesjonsplikt/meldeplikt/hjemmel for unntak 

 Evt. partnere, databehandlere eller leverandører 

 Internt ansvarlig for det enkelte system/register/utstyr 

 

På et mer detaljert nivå kan oversikten inneholde nærmere opplysninger og kommentarer 

relatert til punktene ovenfor, samt informasjon om hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt for 

det enkelte system, register eller utstyr og dato for siste gjennomførte risikovurdering. 
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4.6 Risikovurderinger  

 

Risikovurderinger har betydning både i det styrende, det gjennomførende og det 

kontrollerende informasjonssikkerhetsarbeidet.  

 

Før behandling av helse- og personopplysninger igangsettes skal det gjennomføres 

risikovurderinger for å kartlegge risikoområder og klarlegge sannsynlighet for og konsekvens 

av uønskede hendelser. Ny risikovurdering skal gjennomføres ved endringer som har 

betydning for informasjonssikkerheten. I tillegg skal virksomhetens ledelse jevnlig 

gjennomføre risikovurderinger som ledd i sitt arbeid med å kontrollere 

informasjonssikkerheten, se pkt. 6.2.  

 

Risikovurdering tar utgangspunkt i kravet om forholdsmessig sikring av opplysninger. 

Formålet med vurderingen er å avdekke om databehandlingsansvarlig har iverksatt 

tilstrekkelige tiltak slik at dette blir oppnådd, eller om ytterligere tiltak må iverksettes. 

Vurderingen vil gjøres i lys av og skal tuftes på de sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategier som 

er fastlagt.  

 

En viktig del av oppgaven er kartlegging av de opplysninger som må sikres, og å kartlegge det 

miljø opplysningene befinner seg i. Her vil oversikten over behandlinger av helse- og 

personopplysninger være et utgangspunkt, se pkt. 4.5. Risikovurderingen skal i tillegg 

identifisere behov for risikoreduserende tiltak ved å sammenligne avdekket risiko med nivå 

for akseptabel risiko. Nivå for akseptabel risiko bygger på fastlagte sikkerhetsmål og 

sikkerhetsstrategi, se pkt. 4.4.  

 

Risikobegrepet rommer to størrelser: sannsynlighet for at noe skal skje, og hvilke 

konsekvenser denne hendelsen kan få. Når vi snakker om sikkerhetsrisiko for 

informasjonssystemer, vil de hendelsene som på denne måten vurderes være knyttet til de tre 

aspektene man vanligvis forbinder med informasjonssikkerhet. Dette er konfidensialitet, 

integritet og tilgjengelighet. 
 

Risikovurderingen starter med utgangspunkt i nivå for akseptabel risiko og består av følgende 

trinn: 

1. Forberedelser med planlegging og organisering 

2. Kartlegging og vurdering av behandlingene 

3. Identifisere uønskede hendelser 

4. Konsekvensvurderinger 

5. Sannsynlighetsvurderinger 

6. Risikoberegning og vurdering 

7. Tiltak som iverksettes 
 

Risikovurdering skal som minimum gjennomføres før: 

 

 det iverksettes behandling av helse- og personopplysninger 

 etablering av nye informasjonsbehandlingssystemer eller registre som inneholder 

helse- og personopplysninger 

 det iverksettes organisatoriske endringer som kan påvirke informasjonsbehandlingen  

 det iverksettes tekniske endringer i utstyr og/eller programvare som kan påvirke 

informasjonsbehandlingen  
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 det iverksettes andre endringer med betydning for informasjonssikkerheten 

 det iverksettes tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 

 

Risikovurderingen skal dokumenteres. Konklusjonene fra vurderingen skal sammenlignes 

med fastlagt nivå for akseptabel risiko. Er risikoen høyere enn fastsatt nivå for akseptabel 

risiko skal det iverksettes tiltak (nye/endrede) for å oppnå akseptabel risiko. Dersom tekniske 

tiltak for å oppnå akseptabel risiko ikke innføres umiddelbart, kan det i en overgangsperiode 

benyttes administrative tiltak, f.eks. i form av prosedyrer. 

 

 

5 GJENNOMFØRENDE DEL 

5.1 Ansvarliggjøring av ansatte – taushetsplikt   

 

For å sikre konfidensialitet for helse- og personopplysninger skal virksomhetens leder sikre at 

alt personell som gis tilgang har taushetsplikt, og at de er bevisst taushetspliktens innhold og 

omfang, for alle helse- og personopplysninger samt for annen informasjon med betydning for 

informasjonssikkerheten. Det skal som minimum: 

 

 Beskrives konsekvenser ved brudd på taushetsplikten.  

 Beskrives konsekvenser ved å tilegne seg eller forsøke å tilegne seg opplysninger man 

ikke har tjenstlig behov for (ulovlig tilegnelse). 

 Beskrives konsekvenser ved å endre/forsøk på å endre opplysninger man ikke har 

autorisasjon til å endre.  

 

Brudd på taushetsplikten og/eller ulovlig tilegnelse skal som konsekvens minimum medføre 

en advarsel for den som begår bruddet, og bruddet skal behandles iht. avviksprosedyre. Ved 

alvorlige eller gjentatte brudd på taushetsplikten må konsekvenser for ansettelsesforholdet 

vurderes. 

 

Brudd på taushetsplikten og/eller ulovlig tilegnelse er forbudt og varsling av 

tilsynsmyndighetene og anmeldelse må vurderes.  

 

5.2 Tilgangsstyring 

 

Dette berører hvordan man foretar:  

 

 Autentisering som sikrer identifisering av autorisert bruker.  

 Autorisering som er tildeling av rettigheter til å kunne lese, registrere, redigere, rette, 

slette og/eller sperre helse- og personopplysninger.  

 Tilgjengeliggjøring av helse- og personopplysninger om bestemte pasienter/brukere 

for autorisert personell.  

 Utlevering av helse- og personopplysninger til annet personell enn virksomhetens eget 

personell. 

 Regulering av privat bruk av virksomhetens informasjonssystemer. 

 Kontrollerende tiltak. 
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Autorisering og tilgang er kun aktuelt for personell: 

 

 som er underlagt egen virksomhets instruksjonsmyndighet (f.eks. egne ansatte) 

 som arbeider under instruksjonsmyndighet av virksomhetens eventuelle 

databehandlere  

 

Autorisasjon kan bare gis i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid, er begrunnet 

i tjenstlige behov og er i henhold til bestemmelser om taushetsplikt. Det er kun slikt personell 

som kan gis tilgang til helse- og personopplysninger.  

 

Tilgangsstyring skal etableres for alle behandlingsrettede helseregistre (inkl elektronisk 

pasientjournal (EPJ)) og fagsystemer. 

 

Utlevering av helse- og personopplysninger til annet helsepersonell enn virksomhetens eget 

personell er regulert i pkt. 5.2.4. 

5.2.1 Autentisering 

 

En spesiell utfordring i sektoren er at en og samme person kan ha ulike roller. Autorisering 

skal skje selvstendig for hver enkelt rolle og autentisering må sikre identifisering i korrekt 

rolle i hvert enkelt tilfelle. 

 

 Ulike roller skal identifiseres og ved behov gis ulike autentiseringskriteria. 

 Ved tilgang til behandlingsrettede helseregistre (inkl elektronisk pasientjournal 

(EPJ)) og fagsystemer skal ulike ansettelsesforhold identifiseres. Det skal benyttes 

tilfredsstillende autentisering i henhold til gjennomført risikovurdering.  

 Flere personer skal ikke benytte samme autentiseringskriteria. 

 Tildeling av autentiseringskriteria (som brukernavn og passord) skal gjennomføres på 

en betryggende måte. 

 Ved bruk av mobilt utstyr, hjemmekontor og trådløs kommunikasjon skal 

autentiseringen ikke innebære økt risiko utover det som gjelder for stasjonært utstyr. 

En risikovurdering må vise at autentiseringsløsningen gir tilstrekkelig sikkerhet. 

 Ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter skal det benyttes sikker 

autentiseringsløsning 

5.2.2 Autorisering 

 

Databehandlingsansvarlig er ansvarlig for at autorisasjoner tildeles, administreres og 

kontrolleres.  

 

Ved tildeling av autorisasjon skal lovbestemt taushetsplikt vurderes og ivaretas.  

 

Databehandlingsansvarlig skal sørge for at det oppettes et autorisasjonsregister. Registeret 

skal som minimum inneholde: 

 

 informasjon om hvem som er tildelt autorisasjon 

 til hvilken rolle autorisasjonen er tildelt 

 formålet med autorisasjonen 
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 tidspunkt for når autorisasjonen ble gitt og eventuelt tilbakekalt 

 informasjon om hvilken virksomhet den autoriserte er knyttet til 

 helsepersonells autorisasjon for tilgang til helseopplysninger i annen virksomhet (kun 

om tilgang til helseopplysninger i annen virksomhet er tatt i bruk) 

 

Databehandlingsansvarlig skal delegere myndighet for å tildele autorisasjon til den enkelte 

enhets ansvarlige leder. I dette ligger at ansvarlig leder, innen eget ansvarsområde, skal 

vurdere og godkjenne det enkelte personells behov for å kunne få tilgang til helse- og 

personopplysninger. Tildelt autorisasjon skal sikre at den enkelte kan få tilgang til 

nødvendige helse- og personopplysninger i samsvar med personellets ansvar og oppgaver, så 

langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for det.  
 

Databehandlingsansvarlig for nasjonal kjernejournal kan delegere myndighet for å tildele 

autorisasjon til den enkelte virksomhet som skal ta i bruk kjernejournal. Tilgang skal da skje 

gjennom autorisasjonsløsning i egen virksomhet. For kjernejournal skal autorisasjonen være 

tidsbegrenset. Den enkelte virksomhet er ansvarlig for at det opprettes et autorisasjonsregister 

i samsvar med det som er beskrevet ovenfor. Retningslinjer for autorisasjon og 

tilgangsstyring i kjernejournalen er nærmere beskrevet i egne retningslinjer for nasjonal 

kjernejournal.  

 

For personer som har ulike roller i virksomheten, skal autorisering skje for hver rolle 

uavhengig av vedkommendes øvrige roller. 

 

Det skal etableres prosedyre for tildeling og administrasjon av tilgangsrettigheter: 

 

 Autorisasjon for å lese, registrere, redigere, rette, slette og/eller sperre helse- og 

personopplysninger skal gis til dem som har tjenstlig behov. Autorisasjonen skal 

tildeles i henhold til betryggende prosedyrer. Lovbestemt taushetsplikt skal vurderes 

og overholdes. Også tekniske tiltak skal iverksettes for å ivareta krav til 

konfidensialitet ved aktivt å hindre uvedkommende i å få tilgang og for å sikre 

dokumentasjon av denne tildelte autorisasjon. Det skal registreres i det 

behandlingsrettede helseregisteret (inkl elektronisk pasientjournal (EPJ)) eller 

fagsystemet når autorisasjonen benyttes.  

 Kun teknisk personell med særskilt behov for tilgang, kan autoriseres for større 

mengder helse- og personopplysninger. Det skal iverksettes tiltak slik at mulig 

misbruk skal kunne avdekkes.  

 Autorisasjon for andre tjenester gis etter tjenstlig behov, f.eks. autorisasjon til bruk av 

e-post, bruk av Internett e.l. 
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Ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter skal helsepersonells autorisasjon for 

tilgang til helseopplysninger i annen virksomhet: 

 

 beskrive rettigheter og plikter som følger av autorisasjonen 

 være i samsvar med regler om taushetsplikt 

 dokumenteres i virksomhetens autorisasjonsregister 

 tidsbegrenses 

 alltid vurderes og eventuelt endres når det oppstår endringer i ansvarsområder eller 

ansettelsesforhold 

 

Ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter kan pasienten/brukeren kreve at 

tilgang til egne helseopplysninger sperres for helsepersonell fra andre virksomheter enn der 

opplysningene er nedtegnet. Med sperring menes en teknisk løsning der journalopplysninger 

gjøres utilgjengelige for enkeltpersoner, grupper av helsepersonell eller helsepersonell i andre 

virksomheter enn der journalnotatene er registrert.  

5.2.3 Tilgang 
 

Bare autorisert personell kan få tilgang til helse- og personopplysninger.  

 

Tilgang til behandlingsrettede helseregistre skal gis etter en konkret beslutning basert på at 

det er iverksatt eller skal iverksettes tiltak for medisinsk behandling av pasienten. Tilgang 

skal styres slik at taushetspliktreglene ivaretas og at tilgang til helse- og personopplysninger 

ikke gis til andre enn de som har tjenstlig behov. Dette gjelder også for tilgang i ordinære 

akuttsituasjoner, som ikke er å regne som nødrettstilgang. Det skal alltid fremgå av journalen 

at slik tilgang er gitt der reglene om taushetsplikt krever det.  

 

Tilgang til fagsystemer skal gis på bakgrunn av beslutninger om tjenstlig behov. Virksomheten 

skal sikre at taushetspliktreglene overholdes. 

 

Ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter skal begge virksomhetene ha tekniske 

og organisatoriske løsninger som avgrenser tilgangen til helseopplysninger som minst ivaretar 

at: 

 helseopplysningene ikke gjøres tilgjengelige dersom pasienten/brukeren har motsatt 

seg eller motsetter seg det 

 det kun gis tilgang til helseopplysninger som er relevante og nødvendige for å yte, 

administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til pasienten/brukeren 

 helsepersonellet er autorisert for slik tilgang, og har autentisert seg ved bruk av sikker 

autentiseringsløsning  

5.2.4 Utlevering av helse- og personopplysninger til andre enn virksomhetens og 

forvaltningsorganets eget personell 

 

Når det er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp, kan helse- og personopplysninger 

overføres, utleveres eller gis til annet helsepersonell enn virksomhetens eget personell. Dette 

skal skje i samsvar med lovbestemte regler om taushetsplikt. Behandlingen av forespørsel om 

overføring eller utlevering av helse- og personopplysninger skal skje i samsvar med 

prosedyrer som ivaretar kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det skal 
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alltid fremgå av journalen når helse- og personopplysninger er gitt til annet personell enn 

virksomhetens eget personell. 

 

Utlevering av helse- og personopplysninger fra et forvaltningsorgan til et annet 

forvaltningsorgan kan bare skje når dette er nødvendig for å fremme omsorgstjenesten eller 

for å forebygge vesentlig fare for tap av liv og helse eller dersom det foreligger annet 

grunnlag i lov. Dette skal skje i samsvar med lovbestemte regler om taushetsplikt. 

Behandlingen av forespørsel om overføring eller utlevering av helse- og personopplysninger 

skal skje i samsvar med prosedyrer som ivaretar kravene til konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet. 

 

Utlevering av helse- og personopplysninger fra en virksomhet til en annen virksomhet (begge 

innenfor helse- og omsorgstjenesten) kan skje dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

 

 den registrerte samtykker i utleveringen 

 det er fastsatt i lov at det er adgang til slik utlevering 

 utleveringen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den 

registrerte ikke er i stand til å samtykke 

 det utelukkende utleveres opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort 

alminnelig kjent 

 

Pasienten eller brukeren kan motsette seg at helseopplysninger i et behandlingsrettet 

helseregister (elektronisk pasientjournal (EPJ), felles journal og nasjonale behandlingsrettede 

helseregistre) gjøres tilgjengelige for helsepersonell og at helseopplysninger registreres eller 

behandles på andre måter i nasjonal kjernejournal. 

5.2.5 Utlevering av helse- og personopplysninger til virksomhetens ledelse og til 

administrative systemer 

 

Når det er nødvendig for å gi helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av 

tjenesten kan den som yter helsehjelp gi opplysningene til virksomhetens ledelse. 

Utleveringen skal begrenes til opplysninger som er nødvendig og relevant for formålet. 

Helseopplysningene skal så langt som mulig behandles uten at den registrertes navn og 

fødselsnummer fremgår. Dersom det likevel er nødvendig å videreformidle 

personidentifiserbare opplysninger, kan pasienten/brukeren motsette seg utleveringen.  

 

Helsepersonell plikter å utlevere pasientens personnummer og opplysninger om diagnose, 

eventuelle hjelpebehov, tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato samt relevante 

administrative data til virksomhetsinterne pasientadministrative system (jf. 

helsepersonelloven § 26). 

5.2.6 Utlevering helse- og personopplysninger til læring og kvalitetssikring 

 

Når formålet er læring og kvalitetssikring for helsepersonell som tidligere har ytet helsehjelp 

til pasienten i et konkret behandlingsforløp, men som ikke skal medvirke i den videre 

helsehjelpsytelsen kan det utleveres taushetsbelagte helseopplysninger.  Dette kan bare skje 

hvis pasienten ikke motsetter seg det.  Dette kan bl.a. omfatte situasjoner der 

ambulansepersonell har fraktet en pasient til sykehus, personell har behandlet pasient på 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven*
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akuttmottak ved sykehus eller tilsatte ved et sykehjem har medvirket til at pasient blir innlagt 

på sykehus.  Ved å få opplysningene kan behandler vurdere om undersøkelsene, vurderingene 

og behandlingstiltakene som ble gjort var korrekte (jf. helsepersonelloven § 29c). 

Utleveringen skal begrenses til de opplysninger som er nødvendige og relevante for formålet. 

I pasientens journal skal det dokumenteres hvilke opplysninger som er utlevert og hvem de er 

utlevert til.  

5.2.7 Regulering av bruk 

 

Datasystemene skal bare brukes til pålagte oppgaver. Bruk av datasystemene for privat 

brev/dokumentskrivning, utveksling av privat e-post m.m. kan kun: 

 

 Autoriseres i den grad dette ikke utsetter helse- og personopplysninger for risiko. 

5.2.8 Kontrollerende tiltak 

 

Det skal i størst mulig utstrekning benyttes tekniske tiltak for å oppfylle kravene ovenfor. All 

autorisert bruk og forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemene skal registreres og 

registeret skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli 

bruk for det. Dersom ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivlovens regler eller 

annen lovgivning skal de slettes. Loggene skal enkelt kunne analyseres ved hjelp av 

analyseverktøy med henblikk på å oppdage brudd. 

 

 Det skal etableres prosedyrer for å analysere loggene slik at hendelser oppdages 

før de får alvorlige konsekvenser, og fortrinnsvis innen 1 uke. 

 Det skal etableres prosedyrer for ved behov å kunne sammenholde loggene med 

autorisasjonsregister og tilstedeværelsesregister. 

 Dersom brudd avdekkes skal personalmessige reaksjoner iverksettes. 

 Dersom personalmessige reaksjoner ikke har nødvendig effekt over tid, dvs. det er 

gjentatt tilgang av flere personer som ikke er autorisert, skal nødvendige tekniske 

tiltak iverksettes.  

 Loggene, autorisasjonsregister og tilstedeværelsesregister skal sikres mot endring 

og sletting av uautorisert personell. 

 

5.3 Behandling av helse- og personopplysninger  

 

Virksomhetens ledelse skal påse at det utarbeides og iverksettes prosedyrer for behandling av 

helse- og personopplysninger. Brudd på prosedyrer skal behandles som avvik. Følgende 

prosedyrer skal som minimum foreligge: 

5.3.1 Prosedyre for bruk av informasjonssystemet 

 

Regler for bruk av informasjonssystemet skal nedfelles i prosedyre som minimum skal ivareta 

at: 

 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven*
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 Det ikke skal søkes annen informasjon enn den man er autorisert for og har behov 

for i den aktuelle arbeidssituasjon. 

 Særskilte prosedyrer ved nødrettstilgang for behandlingsrettede helseregistre skal 

følges. Hvert enkelt tilfelle skal følges opp som et avvik.  

 Autentiseringskriteria skal beskyttes, bl.a. ved at passord skal hemmeligholdes.  

 Helse- og personopplysninger som registreres skal være relevante og nødvendige. 

 Registrering skal gjøres snarest mulig etter at informasjonen har fremkommet. 

5.3.2 Etterkontroll av tilgangsstyring  

 

Gjennomgang og kontroll av tilgangsstyring, herunder tildelte autorisasjoner, skal foretas av 

den enkelte leder: 

 

 Ved organisasjonsendringer, overflytting av personell til annen enhet/avdeling 

eller endring av arbeidsområde. 

 Minimum årlig (gjerne i forbindelse med sikkerhetsrevisjon). 

 Ved sikkerhetsbrudd for det informasjonsområdet som blir berørt av bruddet. 

5.3.3 Informasjon og samtykke 

 

Det skal etableres prosedyrer og gjennomføres tiltak for å sikre at: 

 

 Pasienten/brukeren får informasjon om virksomhetens behandling av helse- og 

personopplysninger, og sine rettigheter til innsyn i, retting, sletting og sperring av 

registrerte opplysninger om seg selv. 

 Det innhentes samtykke fra pasienten/brukeren i alle tilfelle hvor dette er 

nødvendig, herunder når tilgangen til den aktuelle behandlingen av helse- og 

personopplysninger ikke er fastsatt i lov eller har et annet gyldig grunnlag. 

Samtykke innhentes i tråd med alminnelige regler for samtykke.  

 Pasienten/brukeren sikres innsyn i egne helse- og personopplysninger.  

 Pasientens/brukerens rettigheter til retting/sletting av helse- og 

personopplysninger ivaretas. 

 Pasientens rett til sperring av hele eller deler av egen pasientjournal ivaretas. 

 

Ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter skal databehandlingsansvarlig 

informere pasienten/brukeren om bruk av tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. 

Informasjonen skal tilpasses pasientens/brukerens forutsetninger og tilstand, og kan unnlates 

dersom det er klart utilrådelig. Informasjonen skal blant annet inneholde 

 

 hvilke virksomheter som gis tilgang 

 hvilke helse- og personopplysninger tilgangen omfatter 

 at pasienten/brukeren kan motsette seg at det gis tilgang 
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5.3.4 Den registrertes innsyn i logger 
 

Det skal etableres prosedyrer for å sikre at den registrertes rettigheter for innsyn i logger blir 

ivaretatt. Prosedyrene skal som et minimum sikre at den registrerte får informasjon om: 

 

 Hvem som har hatt tilgang eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til 

pasientens eller brukerens navn eller fødselsnummer eller på annen måte direkte 

eller indirekte kan knyttes til pasienten eller brukeren. 

 Hvor ofte tilgangen er benyttet. 

 

Ved bruk av tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter skal den registrerte i tillegg 

få informasjon om: 

 person og organisatorisk tilhørighet til den som har hentet frem 

helseopplysningene 

 hvorfor helseopplysningene er hentet frem 

 hvilke tidsperioder vedkommende har hentet frem helseopplysningene 

 

Tilsvarende prosedyrer skal etableres for fagsystem. 

 

5.4 Sikring av områder og utstyr 

5.4.1 Nøkler/adgangskort 

 

Det skal etableres prosedyre for administrasjon av nøkler/adgangskort i 

adgangskontrollsystemet. 

5.4.2 Brukerutstyr (PC og printere - stasjonære) 

 

Sikkerhetstiltak skal hindre at personer som ikke er autoriserte får tilgang til helse- og 

personopplysninger – enten ved adgangsregulert kontroll av lokaler med utstyr, eller ved at 

utstyret sikres mot misbruk og skjermer, utskrifter mv. skjermes mot uautorisert innsyn. 

5.4.3 Driftsutstyr (servere og nettverksutstyr) 

 

Sikkerhetstiltak skal hindre at annet enn autorisert personell får adgang til slikt utstyr. 

5.4.4 Mobilt utstyr og hjemmekontor 

 

For slikt utstyr kan man ikke sikre lokaler, utstyret må derfor sikres. Det skal gjennomføres 

risikovurdering av de løsninger som benyttes. Det skal etableres administrative prosedyrer for 

bruk av mobilt utstyr og hjemmekontor. 
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Sikkerhetstiltak skal hindre at personer som ikke er autoriserte får tilgang til helse- og 

personopplysninger ved at: 

 

 Tekniske tiltak iverksettes slik at det kun kan kommuniseres med predefinert 

utstyr. Autentisering skal ikke innebære økt risiko utover det som gjelder for 

stasjonært utstyr. En risikovurdering må vise at autentiseringsløsningen gir 

tilstrekkelig sikkerhet. 

 Helse- og personopplysninger skal bare lagres lokalt når dette er nødvendig ut fra 

tjenstlig behov og skal alltid lagres kryptert.  

 All kommunikasjon, enten dette skjer ved hjelp av trådløst samband eller ved hjelp 

av linjer sikres ved kryptering iht. ”Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor”
1
. 

5.4.5 Elektromedisinsk utstyr 

 

Lagringsenhet for elektromedisinsk utstyr som behandler helse- og personopplysninger skal 

plasseres i avlåst rom eller i bemannet område. 

 

Elektromedisinsk utstyr som behandler helse- og personopplysninger skal inkluderes i 

virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet, herunder i risikovurderinger, 

tilgangsstyring og prosedyrer for bruk, på linje med andre informasjonssystemer. 

 

5.5 Etablering og drift av informasjonssystemet 

 

Dette omhandler de tiltak som må iverksettes for at helse- og personopplysninger skal være 

sikret mot at personer som ikke er autoriserte får tilgang og at opplysningene er tilgjengelige 

ved behov. Med informasjonssystemet menes det samlede utstyr og programvare som 

behandler eller kan behandle helse- og personopplysninger. 

5.5.1 Konfigurasjonskontroll 

 

Det er en forutsetning at virksomheten har oversikt over og kontroll på alt eget utstyr og 

programvare som benyttes i behandlingen av helse- og personopplysninger. Dette gjelder 

også utstyr ved avdelingskontor og hjemmekontor og mobilt utstyr. 

 

 Konfigurasjonen skal sikre at utstyret og programvaren kun utfører de funksjoner som 

er formålsbestemt. 

 

Konfigurasjonsendringer, dvs. endringer i utstyr og/eller programvare, skal ikke settes i drift 

før følgende tiltak er gjennomført: 

 

 Risikovurdering som viser at nivå for akseptabel risiko oppfylles 

 Test som sikrer at forventede funksjoner er ivaretatt 

 Implementering som sikrer mot uforutsette hendelser 

 Ny konfigurasjon er dokumentert 

                                                 
1
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kravspesifikasjon-for-pki-i-offentlig-se/id611085/  
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 Konfigurasjonsendringer er godkjent av virksomhetens leder eller den ledelsen 

bemyndiger 

 

Konfigurasjonskontroll skal reguleres gjennom avtale ved: 

 

 Bruk av databehandler. 

 Bruk av fjernaksess for vedlikehold og oppdateringer. 

5.5.2 Konfidensialitet og integritet 

 

Dette omhandler de tekniske tiltak og organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å hindre at 

personer uten autorisasjon får tilgang til helse- og personopplysninger. 

 

 Minst to uavhengige tekniske tiltak skal iverksettes slik at personer utenfor 

virksomheten ikke skal kunne få uautorisert tilgang til og/eller kunne endre eller 

slette helse- og personopplysninger. 

 Tekniske tiltak skal iverksettes slik at all kommunikasjon av helse- og 

personopplysninger utenfor virksomhetens kontroll krypteres 

 Tekniske tiltak og organisatoriske tiltak skal iverksettes slik at personer ikke skal 

kunne få tilgang til helse- og personopplysninger de ikke er autorisert for. 

 Dersom det er åpnet for nødrettstilgang, skal tekniske tiltak etableres på en slik 

måte at helsepersonell i nødrettssituasjoner, kan få tilgang til nødvendige helse- og 

personopplysninger. Slik tilgang skal grunngis og registreres i behandlingsrettede 

helseregistre (inkl elektronisk pasientjournal (EPJ)) og hvert enkelt tilfelle skal 

følges opp som et avvik.  

 Tekniske tiltak skal iverksettes slik at personer i eller utenfor virksomheten ikke 

skal kunne endre opplysninger uten at det registreres i behandlingsrettede 

helseregistre (inkl elektronisk pasientjournal (EPJ)) og fagsystem hvem som har 

endret og hva som er endret. 

 To uavhengige tekniske tiltak skal iverksettes slik at uautorisert programvare ikke 

skal kunne endre helse- og personopplysninger.  

 Systemet som administrerer autorisasjon skal skille mellom rettigheter til å lese, 

registrere, redigere, rette, slette og/eller sperre helse- og personopplysninger. All 

tildeling av autorisasjon skal registreres i et autorisasjonsregister. 

 Alle systemer skal ha mekanismer som hindrer uautoriserte endringer av helse- og 

personopplysninger. 

 Tilgang fra hjemmekontor og/eller mobilt utstyr skal sikres ved autentisering som 

ikke innebære økt risiko utover det som gjelder for stasjonært utstyr. En 

risikovurdering må vise at autentiseringsløsningen gir tilstrekkelig sikkerhet. Dette 

gjelder også for avdelingskontor som kommuniserer ved hjelp av linjer man ikke 

har fysisk kontroll over. 

 Alle lagringsmedia, dvs. disker, minnepinne, CD, mv., skal merkes, og alle helse- 

og personopplysninger skal slettes når lagringsmediet tas ut av bruk. Plikt til 

arkivering av opplysningene må uansett overholdes. 

 

For å oppdage brudd eller forsøk på å bryte regelverket skal det som minimum føres logg over 

følgende: 
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 Autorisert bruk av informasjonssystemene skal registreres. 

 Sikkerhetsbarrierene skal registrere sikkerhetsrelevante hendelser, bl.a. forsøk på 

uautorisert bruk av informasjonssystemet. 

 Nettverksoperativsystemer skal registrere alle forsøk på uautorisert bruk. 

 Alle informasjonssystemer skal registrere alle forsøk på uautorisert bruk. 

 Bruk av nødrettstilgang til behandlingsrettet helseregister skal registreres.  

 Loggene skal sikres mot endring og sletting av uautorisert personell. 

 

Følgende skal som minimum registreres i loggene: 

 

 entydig identifikator for den autoriserte brukeren 

 rollen den autoriserte brukeren har ved tilgangen 

 virksomhetstilhørighet  

 organisatorisk tilhørighet til den som er autorisert 

 hvilke type opplysninger det er gitt tilgang til 

 hvem som har fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til pasientens eller 

brukerens navn eller fødselsnummer 

 grunnlaget for tilgangen  

 tidspunkt og varighet for tilgangen 

 

Ved bruk av tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter skal i tillegg følgende logges 

hos virksomhetene: 

 person og organisatorisk tilhørighet til den som har hentet frem 

helseopplysningene 

 hvorfor helseopplysningene er hentet frem 

 hvilke tidsperioder vedkommende har hentet frem helseopplysningene 

 

Alle logger skal kunne analyseres ved hjelp av egnet verktøy og ved behov sammenholdes 

med autorisasjonsregister og tilstedeværelsesregister. 

5.5.3 Tilgjengelighet 

 

Manglende tilgjengelighet til helse- og personopplysninger kan medføre skader både for 

virksomheten og for virksomhetens brukere. Virksomheten må derfor sørge for at nødvendige 

helse- og personopplysninger er tilgjengelige også ved stopp i hele eller deler av det 

elektroniske informasjonssystemet.  

 

For å kunne etablere nødvendige prosedyrer for å ivareta tilgjengelighet ved stopp må 

virksomheten foreta en kartlegging av de enkelte informasjonssystemer med henblikk på 

kritikalitet. Kritikaliteten må vurderes både for virksomheten som sådan og for dens brukere. 

De systemer med tilhørende helse- og personopplysninger som virksomheten benytter, skal 

klassifiseres: 

 

 Systemer hvor stopp av tjeneste kan være kritiske, for eksempel  

o livstruende for pasient   

o kritisk for virksomhetens drift 

 Systemer hvor stopp av tjeneste får alvorlige konsekvenser, f.eks. kan medføre  

o feilbehandling av pasient 
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o betydelig merarbeid for personell  

o tapt effektivitet   

o tapte inntekter for virksomheten 

 Systemer hvor stopp av tjeneste kan føre til svekkelse av pasientens tillit. 

 Systemer hvor lengre stopp kan aksepteres. 

 Systemer som ikke prioriteres. 

 

Det skal også kartlegges hvilke andre systemer de klassifiserte systemene er avhengige av. 

Disse skal ha samme klassifisering og nivå for akseptabel risiko som de kritiske systemene.  

For hver aktuell klassifisering skal ledelsen fastsette nivå for akseptabel risiko for 

tilgjengelighet, som et minimum en maksimal avbruddstid.  

 

Med utgangspunkt i klassifiseringen av informasjonssystemene skal virksomheten etablere 

nødprosedyrer: 

 

 Alternativ drift uten bruk av informasjonssystemene. 

 Alternativ drift med delvis støtte fra informasjonssystemene. 

 

Disse prosedyrene skal minimum testes årlig. 

 

Virksomhetens ledelse skal for øvrig sørge for sikkerhetskopiering av helse- og 

personopplysninger og annen informasjon som er nødvendig for gjenoppretting av normal 

bruk.  

 

 Sikkerhetskopier skal oppbevares avlåst og brannsikret, og adskilt fra driftsutstyret. 

 Det skal jevnlig foretas test av at sikkerhetskopiene er korrekte og kan tilbakeføres.  

 

Virksomhetens ledelse skal, iht. klassifiseringen ovenfor, vurdere å etablere alternativ løsning 

som sikrer kontinuitet av informasjonssystemene ved uforutsett driftsstans. 

 

5.6 Opplæring og kompetanse 

 

Virksomheten skal iverksette tiltak som ivaretar at: 

 

 alle som gis tilgang til og/eller drifter informasjonssystemene og tilhørende 

informasjon skal ha tilstrekkelig kunnskap til å utnytte systemene for sin rolle og til 

å ivareta informasjonssikkerheten. 

 

Kompetansebygging må skje kontinuerlig og være tilpasset de ulike roller og brukergrupper. 

Særskilte opplæringstiltak må vurderes for nyansatte og ved endringer i 

informasjonssystemene eller i behandlingen av helse- og personopplysninger. 
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5.7 Datakommunikasjon 

 

Når det benyttes datakommunikasjon skal hver enkelt virksomhet enten selv ivareta de 

påfølgende krav, eller sørge for at de som utfører oppgaven / leverer tjenesten ivaretar 

kravene. 

 

All kommunikasjon med virksomheter/tjenester utenfor virksomheten bør fortrinnsvis foregå 

ved hjelp av en kanal, dvs. én nettjenesteleverandør. Dersom det benyttes flere 

nettjenesteleverandører mot systemer hvor det behandles helse- og personopplysninger må 

alle tilfredsstille kravene. 

5.7.1 Tilkoblingssikkerhet 

 

Ved tilkobling til nett utenfor virksomheten skal det etableres tekniske tiltak som ivaretar at: 

 

 Kun eksplisitt angitt tillatt trafikk kan passere, annet stoppes. 

 Trafikk kan ikke passere direkte utenfra og inn; all slik ekstern trafikk må initieres 

fra virksomhetens systemer. 

 Logging iverksettes for å kontrollere at regler ikke brytes; ved brudd stenges kanalen 

inntil ny sikker løsning finnes. 

5.7.2 Meldingsformidling og e-post som inneholder helseopplysninger og/ eller andre 

sensitive personopplysninger  

 

Det må etableres klare ansvarsforhold mellom avsender, mottaker og eventuell 

meldingsformidler og ansvarsforholdene skal fremgå av avtalene mellom virksomhetene og 

meldingsformidler. Alle avtaler skal være skriftlige. 

 

Avsender er ansvarlig for: 

 

 Egen tilkoblingssikring som hindrer utilsiktet utlevering og inntrenging. 

 Tjenesten skal ikke kunne formidle program som inneholder virus e.l. 

 Sikker overføringskryptering ende-til-ende.  

 Rett adressering. 

 Ved behov skal meldingen eller e-posten være signert på en slik måte at 

virksomheten ikke kan benekte å ha sendt den. 

 Avviksrapportering i forbindelse med feilsending. 

 Melding eller e-post avleveres i avtalt format. 

 

Mottaker er ansvarlig for: 

 

 Egen tilkoblingssikring som hindrer utilsiktet utlevering og inntrenging. 

 Ivareta overføringskryptering ende-til-ende.  

 Ved behov skal mottaket registreres slik at mottaker ikke kan benekte å ha mottatt 

meldingen eller e-posten.  
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 Avviksrapportering i forbindelse med feil, dvs. mottak av melding eller e-post som 

ikke er adressert til virksomheten. 

 Melding eller e-post mottas i avtalt format. 

 

Meldingsformidler er ansvarlig for: 

 

 Melding eller e-post kun avleveres til adressaten. 

 Melding eller e-post skal ikke endres eller destrueres under transport fra avsender 

til mottaker. 

 Melding eller e-post skal ikke kunne leses av andre enn avsender og mottaker. 

 Melding eller e-post skal avleveres innen avtalte tidsfrister fra avsendelse.  

 Avviksrapportering i forbindelse med alle ovenstående punkter. 

5.7.3 E-post som ikke inneholder helseopplysninger og/ eller andre sensitive 

personopplysninger 

 

Virksomheten skal iverksette tiltak for å forhindre at helseopplysninger utleveres ved hjelp av 

e-post. 

 

 Virksomheten skal forsikre seg om ved tekniske tiltak og organisatoriske tiltak at e-

post ikke inneholder identifiserbare helseopplysninger. 

 Logging skal iverksettes for å kontrollere at regler ikke brytes. Regelbrudd skal 

håndteres som avvik og personalmessige konsekvenser skal vurderes. 

5.7.4 Tilkobling til Internett 

 

Virksomheten skal iverksette tiltak:  

 

 Tekniske tiltak som sikrer at Internett-tjenesten er logisk atskilt fra der helse- og 

personopplysninger behandles. 

 Logging iverksettes for å kontrollere at regler ikke brytes. Regelbrudd skal 

håndteres som avvik og personalmessige konsekvenser skal vurderes. 

5.7.5 Kommunikasjon med pasienter/brukere 

 

Virksomheten er ansvarlig for at: 

 

 Samtykke fra pasienten/brukeren er innhentet til å formidle helse- og 

personopplysninger elektronisk. Samtykke skal innhentes i tråd med alminnelige 

regler for samtykke. Samtykke fra pasienten/brukeren er etter denne Normen det 

eneste grunnlaget for datakommunikasjon med pasienter/brukere. 

 Dersom pasient/bruker har oppgitt digital kontaktinformasjon kan dette anses som 

et samtykke til at virksomheten kan sende timepåminnelse per SMS. Videre skal 

virksomheten påse at det gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å sikre at meldinger 

sendes til rett mottaker i SMS-løsning for påminnelse om timeavtale og annet 

administrativt innhold. Det skal legges til rette for at pasient/bruker kan melde fra 

til virksomheten om at de ikke ønsker å motta slike meldinger. Den samlede 
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informasjonen i meldingen må vurderes ut fra om innholdet totalt sett kan medføre 

brudd på taushetsplikten 

 Pasienten/brukeren entydig identifiseres.   

 Tekniske tiltak iverksettes slik at all kommunikasjon krypteres. 

 Det ikke skal kunne kommuniseres samtidig med andre parter enn den angitte 

pasient/brukeren. 

 Helse- og personopplysninger skal ikke stilles til rådighet på en slik måte at 

pasient/bruker er avhengig av å lagre opplysningene på eget utstyr for å gjøre seg 

kjent med informasjonen.  

 

5.8 Avtaler 

 

I dette punktet omtales kun de avtalemessige forhold som angår informasjonssikkerhet.  

 

Under er listet eksempler på kommunikasjonsparter hvor det utveksles identifiserbare helse- 

og personopplysninger, og/eller parter som har/får adgang til utstyr og/eller programvare hvor 

slike opplysninger behandles. Det skal inngås skriftlige avtaler med disse, dersom ikke annet 

er angitt. Avtalene skal inkludere forpliktelser om at partene skal oppfylle de krav og tiltak 

som følger av den til enhver tid gjeldende Norm for informasjonssikkerhet, samt regulering av 

sanksjoner ved brudd på Normen og avtalen for øvrig. 

 

 Leverandør av kommunikasjonstjenester, f.eks. Norsk Helsenett. 

o For virksomheter innen sektoren som ved tilknytningsavtale med Norsk 

Helsenett har forpliktet seg til å tilfredsstille kravene i dette dokument, er ingen 

særskilt avtale om informasjonssikkerhet nødvendig for kommunikasjon via 

helsenettet, se pkt. 1.6. Denne avtalen oppfyller de krav til avtaler som er 

pålagt etter personopplysningsforskriften § 2-15. 

 Databehandlere, som utfører behandling av helse- og personopplysninger på vegne av 

virksomheten.  

 Leverandører av utstyr og/eller programvare som må ha adgang for vedlikehold, 

feilretting, oppdatering, ved hjelp av online tilkobling og/eller fysisk oppmøte. 

 Sikkerhetsleverandører. 

 Forutsatt at kravene under pkt. 5.7.5 oppfylles, kreves det ikke særskilt avtale med 

hver enkelt pasient/bruker. 

 Studenter og stipendiater som ikke er underlagt databehandlingsansvarliges 

instruksjonsmyndighet. 

5.8.1 Leverandør av kommunikasjonstjenester 

 

Leverandøren har selvstendig ansvar for: 

 

 at alle tilknyttede virksomheter tilfredsstiller kravene i dette dokument, eller å legge 

inn tekniske tiltak som hindrer tilknyttede virksomheter, som ikke tilfredsstiller 

kravene, i å utsette øvrige tilknyttede virksomheters helse- og personopplysninger for 

risiko. 

 at kun virksomheter og/eller tjenester som har avtale med leverandøren får adgang til 

leverandørens kommunikasjonsnett.   

http://lovdata.no/for/sf/fa/ta-20001215-1265-002.html#2-15
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 at kommunikasjonspakker, dvs. meldinger, e-post, online kommunikasjon o.l., kun 

overføres til oppgitt autentisert adressat. 

 tilstrekkelig kapasitet og alternative kommunikasjonslinjer slik at 

kommunikasjonspakkene er tilgjengelige for mottaker ved behov (meldinger leveres 

innen oppgitte tidsfrister, online kommunikasjon skjer uten brudd, mv.). 

 at det er etablert tekniske tiltak som sikrer at kommunikasjonspakker ikke blir endret, 

skadet, ødelagt og/eller forsvinner i overføringen. 

 at det er etablert tekniske tiltak og organisatoriske tiltak som hindrer at andre kan 

foreta angrep via leverandørens kommunikasjonsnett. 

5.8.2 Databehandler 

 

Databehandler har et selvstendig ansvar for informasjonssikkerhet etter helseregisterloven § 

21, pasientjournalloven § 22 og personopplysningsloven § 13. I avtalen må sikkerhetsforhold 

reguleres konkret. Databehandlerens selvstendige plikt til å etterleve helseregisterloven § 21, 

pasientjournalloven § 22 og personopplysningsforskriften kap. 2 må presiseres. I tillegg skal 

det stilles kriterier for akseptabel risiko hos databehandleren, samt at 

databehandlingsansvarlig skal sikres innsynsrett for å forsikre seg om at kravene etterleves. 

Utover dette skal det fremgå av avtalen at databehandler tilfredsstiller kravene i Normen. 

Databehandler skal ikke behandle helse- og personopplysninger på annen måte enn det som 

er avtalt med databehandlingsansvarlig. 

 

Dersom databehandler behandler helse- og personopplysninger fra flere virksomheter skal 

databehandler ved hjelp av tekniske tiltak som ikke kan overstyres av brukerne ivareta at: 

 

 det er etablert skiller mellom virksomhetene i henhold til gjennomført 

risikovurdering. 

 ingen andre enn databehandleren, de som arbeider under databehandlerens 

instruksjonsmyndighet og virksomhetene selv har tilgang til opplysningene. 

5.8.3 Leverandører  

 

Virksomheten skal for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for helse- og 

personopplysninger forsikre seg om at: 

 

 leverandørens personale har undertegnet taushetserklæring som innebærer en 

absolutt taushetsplikt med henblikk på alle helse- og personopplysninger. 

 leverandøren etterlever Normen med tanke på databehandlingsansvarliges plikter 

vedrørende sikkerhetsrevisjoner og avviksbehandling. 

 leverandørens utstyr som benyttes ved online oppkobling ved hjelp av 

kommunikasjonsnett eller medbrakt utstyr som knyttes til virksomhetens utstyr, ikke 

har ondsinnet programvare som inneholder virus e.l. og at utstyret er sikret mot 

adgang fra uvedkommende. 

 leverandøren kun skal få adgang etter særskilt tillatelse fra virksomheten i hvert 

enkelt tilfelle, og kun adgang til de enheter hvor det er behov. 

 all adgang skal skje under overvåking fra virksomhetens personale. 

http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§21
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§21
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§22
http://lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#13
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§21
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§22
http://lovdata.no/for/sf/fa/ta-20001215-1265-002.html
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 tilgjengelighet til helse- og personopplysninger så vidt mulig skal opprettholdes når 

leverandøren utfører arbeid på virksomhetens utstyr/programvare, slik at 

virksomhetens oppgavebehandling ivaretas. 

5.8.4 Sikkerhetsleverandører 

 

Personopplysningsforskriften kap. 2 fastslår som hovedregel at den 

databehandlingsansvarlige selv skal etablere nødvendige sikkerhetstiltak. Et alternativ til 

egen etablering av sikkerhetstiltak kan være å få utført sikkerhetsoppgaver hos 

underleverandør hvor fordeling av oppgaver mellom virksomheten og underleverandøren til 

sammen skal tilfredsstille kravene i Normen. En sikkerhetsleverandør kan for eksempel utføre 

oppgavene i pkt. 5.7 eller andre deler av Normen. 

 

Med sikkerhetsleverandøren skal det inngås avtale om gjennomføring av konkrete 

sikkerhetsoppgaver hvor følgende avtalefestes: 

 

 Hvilke sikkerhetsoppgaver som er omfattet og ansvarsforholdene for disse. 

 Beskrivelse av leverandørens løsning i form av konfigurasjonskart. 

 Dokumentert risikovurdering som viser at virksomhetens nivå for akseptabel risiko 

samt Normens sikkerhetsnivå er etablert. 

 

Sikkerhetsleverandøren skal etterleve kravene i pkt. 5.8.3. 

5.8.5 Samarbeid mellom virksomheter om behandlingsrettede helseregistre 

 

To eller flere virksomheter kan samarbeide om felles journal som skal erstatte virksomhetenes 

interne journal. Virksomhetene skal da inngå skriftlig avtale om: 

 

 hva samarbeidet omfatter 

 hvordan pasientens eller brukerens rettigheter skal ivaretas 

 hvordan helseopplysningene skal behandles og sikres, også ved endringer i eller 

opphør av samarbeidet 

 databehandlingsansvaret 

 

Den eller de virksomhetene som har den faktiske kontrollen med og ansvaret for 

databehandlingen er databehandlingsansvarlig(e). Dersom alle virksomhetene er 

databehandlingsansvarlige, kan det utpekes en representant som fungerer som kontaktpunkt 

for henvendelser fra pasienter og/eller brukere. 

 

Når en kommune og en eller flere private tjenesteytere som yter tjenester på vegne av 

kommunen tar i bruk felles journal for å oppfylle journalføringsplikten skal kommunen være 

databehandlingsansvarlig, fordi kommunen bestemmer formålet med og bruken av felles 

journal.  

 

Samarbeid om felles journal åpner for mulighet for bruk av et behandlingsrettet helseregister 

når to eller flere virksomheter samarbeider om å yte helse- og/eller omsorgstjenester, 

tilsvarende til tidligere virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert 

arbeidsfellesskap. Forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert 

http://lovdata.no/for/sf/fa/ta-20001215-1265-002.html
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arbeidsfellesskap er nå opphevd, men virksomheter som har inngått avtale i henhold til 

forskriften kan fortsette dette samarbeidet.  

 

5.8.6 Tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter  

 

Det kan etableres tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. Med tilgang menes at 

helsepersonell i en virksomhet gis adgang til direkte elektronisk å hente frem 

helseopplysninger om pasienter/brukere registrert ved en annen virksomhet. 

  

Reglene for tilgangen mellom virksomheter som omtales her gjelder ikke for tilgang til 

helseopplysninger mellom virksomheter som samarbeider om et felles behandlingsrettet 

helseregister, jf. kapittel. 5.8.5.   

 

Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter fastsetter at virksomhetene 

skal inngå avtale om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. 

 

Avtalen skal være skriftlig og minst angi: 

 

 hva avtalen gjelder 

 hvilke behovs- og risikovurderinger som ligger til grunn for avtalen 

 hvilke behandlingsrettede helseregistre, deler av registre eller typer av 

opplysninger avtalen omfatter  

 rutiner og fordeling av oppgaver for å ivareta kravene i forskriften 

 

Før det åpnes for tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter skal begge 

virksomhetene gjennomføre risikovurdering for å påse at pasienten/brukerens personvern 

ivaretas. Risikovurderingene skal minst omfatte risiko for brudd på taushetsplikten og svekket 

informasjonssikkerhet.  

 

Begge virksomhetene skal ha rutiner, systemer og journalstruktur som gir tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet og tilgangsstyring. Virksomhetene skal ha særlige rutiner for hvordan 

informasjonssikkerheten skal ivaretas ved tilgang mellom virksomhetene. Rutinene skal blant 

annet omfatte krav til risikovurdering, fysisk sikring, organisering, sikkerhetsrevisjon og 

avvikshåndtering.  

 

Tilgangen skal ikke svekke informasjonssikkerheten ved behandling av helseopplysninger i 

noen av virksomhetene. En virksomhet som gir annen virksomhet tilgang, skal påse at denne 

virksomheten ivaretar kravene til informasjonssikkerhet, ved behandling av 

helseopplysninger. 
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6 KONTROLLERENDE DEL  

 

Virksomhetens ledelse skal følge opp at sikkerheten ivaretas i virksomheten, se også pkt. 

5.2.8. Det skal gjennomføres fem typer oppfølging, i tillegg til den daglige oppfølging: 

 

 Sikkerhetsrevisjoner  

 Risikovurderinger i virksomhetens enheter 

 Avvikshåndtering  

 Ledelsens gjennomgang 

 Kontroll av hvem som har hatt elektronisk tilgang til helse- og personopplysninger i et 

behandlingsrettet helseregister (inkl elektronisk pasientjournal (EPJ)) eller fagsystem.  

 

6.1 Sikkerhetsrevisjon 

 

Virksomhetens ledelse skal følge opp at sikkerheten ivaretas ved jevnlige og minimum årlige 

sikkerhetsrevisjoner. Det skal foreligge en godkjent plan for sikkerhetsrevisjoner. 

  

Sikkerhetsrevisjonen skal som minimum omfatte vurderinger av: 

 

 Plassering av ansvar og organisering av sikkerhetsarbeidet 

 Kvalitet på sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi 

 Overholdelse av prosedyrer for bruk av informasjonssystemer og helse- og 

personopplysninger 

 Resultat av opplæring  

 Forvaltning og bruk av helse- og personopplysninger 

 Tilgang til helse- og personopplysninger og tiltak mot uautorisert innsyn 

 Effekten av etablerte sikkerhetstiltak 

 Ivaretakelse av informasjonssikkerhet hos kommunikasjonspartnere, databehandlere 

og leverandører 

 

Resultatene og konklusjonene fra sikkerhetsrevisjonene skal dokumenteres. Dersom 

sikkerhetsrevisjonen avdekker bruk av informasjonssystemene som ikke er forutsatt, skal 

dette behandles som avvik. 

 

6.2 Risikovurdering  

 

Virksomhetens ledelse skal også jevnlig gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge 

risikoområder og klarlegge sannsynlighet for og konsekvens av uønskede hendelser. Det vises 

til pkt. 4.6. 

 

6.3 Avvikshåndtering 

 

Virksomhetens ledelse, eller det organ ledelsen bemyndiger, skal behandle avvik med det 

formål å gjenopprette normal tilstand, fjerne årsaken til avviket og å hindre gjentagelse. 
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Avviksbehandlingen iverksettes ved sikkerhetsbrudd og/eller når behandling av helse- og 

personopplysninger er utført i strid med gjeldende regelverk, retningslinjer eller prosedyrer.  

Avviksbehandling kan også iverksettes ved tilfeller av manglende eller uhensiktsmessige 

prosedyrer. 

 

 Hver enkelt medarbeider er ansvarlig for å rapportere oppdagede avvik på fastsatt 

skjema til nærmeste leder, eller annen utpekt person/organ. 

 For hvert rapporterte avvik skal det foretas en innsamling av fakta om 

hendelsesforløpet og foretas en vurdering som grunnlag for iverksettelse av 

korrigerende tiltak. 

 Det skal foreslås tiltak og eventuelle alternative tiltak med beskrivelse av plan for 

gjennomføring for å gjenopprette normal tilstand og forhindre gjentagelse. 

 Tiltak og plan på det nivå som er gjennomførbart skal vedtas. Tiltaket skal være slik at 

det hindrer eller reduserer sannsynligheten for gjentagelse. 

 Tiltaket iverksettes iht. plan med rapportering til virksomhetens ledelse, eller det organ 

ledelsen bemyndiger. 

 Det sendes statusrapport til virksomhetens ledelse eller det organ ledelsen bemyndiger, 

som dokumenterer resultatet av avviksbehandlingen. 

 Ved gjentatte avvik skal det gjennomføres ny risikovurdering.  

 

Dersom det har blitt foretatt en uautorisert utlevering av helse- og personopplysninger skal 

Datatilsynet varsles. 

 

6.4 Ledelsens gjennomgang 

 

Virksomhetens ledelse skal selv følge opp at informasjonssikkerheten ivaretas ved minimum 

årlig gjennomgang. Ledelsens gjennomgang må sees i sammenheng med økonomi- og 

virksomhetsplanleggingen da beslutningene kan få økonomiske konsekvenser. 

 

Formål med gjennomgangen er en kontroll av status på sikkerhetsnivået og om dette er i 

samsvar med virksomhetens mål og strategi. Følgende skal som minimum gjennomgås:  

 

 Resultat fra sikkerhetsrevisjoner. 

 Resultat fra risikovurderinger. 

 Resultater fra avviksbehandling. Virksomhetens ledelse skal regelmessig følge opp 

at tiltak på grunnlag av avvik fastlegges, planlegges og gjennomføres. 

 Ansvarsforhold og organisering mht. sikkerhet. 

 Formål med behandling av helse- og personopplysninger og oversikt over helse- og 

personopplysninger som behandles i virksomheten. 

 Konfigurasjonskart over informasjonssystemene. 

 Sikkerhetsmål, nivå for akseptabel risiko og strategier for informasjonssikkerhet. 

 Kontroll og oppfølging av inngåtte avtaler (ref pkt 5.8). 

 

Dersom gjennomgangen avdekker at virkelig situasjon ikke når opp til fastsatt nivå for 

akseptabel risiko skal:  
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 det vedtas tiltaksplaner for å oppnå fastsatt nivå for akseptabel risiko, med 

plassering av ansvar 

 

Gjennomgangen skal danne grunnlag for eventuelle endringer av sikkerhetsmål og/eller 

sikkerhetsstrategi. 

 

6.5 Kontroll av tilganger  

 

Virksomhetens ledelse skal påse at det jevnlig gjennomføres kontroll av hvem som har hatt 

elektronisk tilgang til helseopplysninger i et behandlingsrettet helseregister (inkl elektronisk 

pasientjournal (EPJ)) eller i et fagsystem. 

 

Dersom kontrollen fører til mistanke om at det har skjedd en urettmessig tilgang, skal 

virksomhetens ledelse varsles. Forøvrig skal hendelsen behandles iht. etablerte prosedyrer for 

avviksbehandling, særlig med henblikk på å få avklart om eksisterende tilgangskontroll er god 

nok. 

 

Dersom kontrollen viser at det har skjedd en urettmessig tilgang, skal Datatilsynet informeres. 

Videre skal virksomhetens ledelse vurdere om pasienten/brukeren skal informeres. 

 

Ved bruk av tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter skal avtalepartene samarbeide 

om kontroll av tilganger. Den databehandlingsansvarlige som har adgang til å autorisere 

helsepersonell for tilgang, skal løpende kontrollere 

 

 hvem i egen virksomhet som elektronisk har hentet frem helseopplysninger fra 

annen virksomhet 

 hvorfor dette er gjort 

 tidsperioden helseopplysningene er hentet frem 

 

Dersom kontrollen viser at noen urettmessig har hentet frem helseopplysninger skal 

virksomheten opplysningene er hentet fra og pasienten/brukeren opplysningene gjelder, 

varsles. Avviket skal behandles iht. etablerte prosedyrer for avviksbehandling. 
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LOV- OG FORSKRIFTSREGISTER: 

 

Arkivloven (lov 4. desember 1992 nr. 126) 

 

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (forskrift 20. desember 2002 nr. 

1731)  

 

Forskrift om nasjonal kjernejournal (forskrift 31. mai 2013 nr. 563) 

 

Forskrift om pasientjournal (forskrift 21. desember 2000 nr. 1385) 

 

Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter (forskrift 17. desember 2014 

nr. 1757) 

 

Forvaltningsloven (lov 10. februar 1967 nr. 00) 

 

Helseforskningsloven (lov 20. juni 2008 nr. 44) 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven (lov 24. juni 2011 nr. 30) 

 

Helsepersonelloven (lov 2. juli 1999 nr. 64) 

 

Helseregisterloven (lov 20. juni 2014 nr. 43) 

 

Offentleglova (lov 19. mai 2006 nr.16) 

 

Pasient- og brukerrettighetsloven (lov 2. juli 1999 nr. 63) 

 

Pasientjournalloven (lov 20. juni 2014 nr 42) 

 

Personopplysningsforskriften (forskrift 15. desember 2000 nr. 1256) 

 

Personopplysningsloven (lov 14. april 2000 nr. 31) 

 

Psykisk helsevernforskriften (forskrift 16. desember 2011 nr. 1258) 

 

Psykisk helsevernloven (lov 2. juli 1999 nr. 62) 

 

Smittevernloven (lov 5. august 1994 nr. 55)  

 

Spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61) 

 

Statlig tilsyn med helsetjenesten (lov 30. mars 1984 nr. 15) 

 

Tannhelsetjenesteloven (lov 3. juni 1983 nr. 54) 

http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20021220-1731.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20021220-1731.html
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/ho/ho-20130531-0563.html&emne=kjernejournal*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1385.html
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2014-12-17-1757
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2014-12-17-1757
http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-044.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43?q=helseregisterloven
http://lovdata.no/all/hl-20060519-016.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1265.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20111216-1258.html#map011
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-062.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19940805-055.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19840330-015.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19830603-054.html&emne=tannhelse*&&
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NORMEN ER I SAMSVAR MED BESTEMMELSER SOM OMHANDLER 

BEHANDLING AV HELSE- OG PERSONOPPLYSNINGER:  

 

 Pålegger taushetsplikt og regulerer informasjonsrett, se helsepersonelloven kapittel 5 

og § 45, forskrift om pasientjournal, helseregisterloven §§ 17 og 18 

pasientjournalloven § 15, pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3, 

spesialisthelsetjenesteloven §§ 6-1 og 6-4, , helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1, 

psykisk helsevernloven § 1-6, forvaltningsloven §§ 13 flg. og offentleglova. 

 Pålegger virksomhetene å etablere systemer som sikrer at taushetsplikt mv. kan 

ivaretas, se spesialisthelsetjenesteloven § 3-2, tannhelsetjenesteloven § 1-3a, lov om 

statlig tilsyn med helsetjenesten § 3 og helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første 

ledd bokstav c. 

 Pålegger selvstendig opplysningsplikt, se helsepersonelloven kapittel 6, 

smittevernloven kapittel 2, spesialisthelsetjenesteloven §§ 3-3, 3-13 og 3-15, 

helseregisterloven § 23, pasientjournalloven § 14, og psykisk helsevernloven § 3-10. 

 Pålegger opplysningsplikt, se tannhelsetjenesteloven §§ 1-5 og 6-2, helse- og 

omsorgstjenesteloven § 5-9, spesialisthelsetjenesteloven § 6-2, forskrift med hjemmel 

i psykisk helsevernloven om kontrollkommisjonens virksomhet § 1-8, pasient- og 

brukerrettighetsloven § 8-5, helseregisterloven § 13 og offentleglova. 

 Pålegger meldeplikt, se personopplysningsloven § 31. 

 Pålegger konsesjonsplikt, se helseregisterloven § 7 

 Pålegger dokumentasjonsplikt og/eller gir regler for saksgang, kommunikasjonsformer 

mv., se helsepersonelloven kapittel 8, psykisk helsevernloven §§ 1-8, 2-2, 4-4, 4-6, 4-

7, 4-8, 4-9 og kapittel 3, pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6, pasientjournalloven § 

8 og arkivloven. 

 Gir innsynsrettigheter, se helsepersonelloven § 41, pasient- og brukerrettighetsloven 

kapittel 5, spesialisthelsetjenesteloven § 3-11 og pasientjournalloven § 18 

helseregisterloven § 24. 

 Setter forbud mot urettmessig tilegnelse av helse- og personopplysninger, jf. 

helseregisterloven § 18, pasientjournalloven § 16 og helsepersonelloven § 21a. 

 Gir rammer for informasjonssikkerhet ved medisinsk og helsefaglig forskning, se 

helseforskningsloven. 

 Gir rammer for tilgjengeliggjøring av helseopplysninger mellom virksomheter, se 

pasientjournalloven § 19 og forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom 

virksomheter 

 

http://lovdata.no/all/tl-19990702-064-005.html
http://lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#45
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-1385.html
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§17
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§15
http://lovdata.no/all/tl-19990702-063-006.html#5-3
http://lovdata.no/all/tl-19990702-061-006.html#6-1
http://lovdata.no/all/hl-19990702-062.html#1-6
http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html
http://lovdata.no/all/hl-20060519-016.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19830603-054.html
http://lovdata.no/all/hl-19840330-015.html#3
http://lovdata.no/all/hl-19840330-015.html#3
http://lovdata.no/all/tl-19990702-064-006.html
http://lovdata.no/all/tl-19940805-055-002.html
http://lovdata.no/all/tl-19990702-061-003.html#3-3
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§23
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§14
http://lovdata.no/all/tl-19990702-062-003.html#3-10
http://lovdata.no/all/tl-19830603-054-001.html#1-5
http://lovdata.no/all/tl-19821119-066-003.html#3-4
http://lovdata.no/all/tl-19990702-061-006.html#6-2
http://lovdata.no/for/sf/ho/to-20001221-1408-002.html#1-8
http://lovdata.no/for/sf/ho/to-20001221-1408-002.html#1-8
http://lovdata.no/all/tl-19990702-063-009.html#8-5
http://lovdata.no/all/tl-19990702-063-009.html#8-5
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§13
http://lovdata.no/all/hl-20060519-016.html
http://lovdata.no/all/tl-20000414-031-006.html#31
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§7
http://lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html
http://lovdata.no/all/tl-19990702-062-001.html#1-8
http://lovdata.no/all/tl-19990702-062-001.html#1-8
http://lovdata.no/all/hl-19990702-063.html#3-6
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§8
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§8
http://lovdata.no/all/hl-19921204-126.html
http://lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html#41
http://lovdata.no/all/hl-19990702-063.html#map006
http://lovdata.no/all/hl-19990702-063.html#map006
http://lovdata.no/all/tl-19990702-061-003.html#3-11
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§18
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§24
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§18
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§16
http://lovdata.no/all/tl-19990702-064-005.html#21a
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20080620-044.html&emne=helseforskningslov*&&
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§19
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-17-1757?q=forskrift+om+tilgang+til+helseopplysninger
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-17-1757?q=forskrift+om+tilgang+til+helseopplysninger
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1 INNLEDNING  

 

1.1 Bakgrunn 

 

Produkter og systemer som skal benyttes i medisinske sammenhenger er underlagt 

bestemmelser som skal ivareta både pasientsikkerhet og personvern / informasjonssikkerhet. 

De skal også brukes og vedlikeholdes slik at det ikke medfører fare for pasienten/brukeren. 

Aktuelt lovverk som regulerer området er omtalt i kapittel to. 

 

Medisinsk utstyr
1
 (MU) behandler i mange tilfeller helse- og personopplysninger, og er 

dermed underlagt Normens krav. Normens hovedkrav til medisinsk utstyr som behandler 

helse- og personopplysninger er at dette skal inkluderes i virksomhetens arbeid med 

informasjonssikkerhet, herunder i risikovurderinger, tilgangsstyring og prosedyrer for bruk, 

på linje med informasjonssystemer.  

 

I vurderingen av sikkerhetstiltak for medisinsk utstyr, vil eventuell påvirkning på funksjon og 

bruk av utstyret måtte tillegges stor vekt. Kravet i personvernlovgivningen om at sikring skal 

være forholdsmessig må derfor veie tungt når sikkerhetstiltak for medisinsk utstyr skal 

implementeres.  

 

Samtidig kan informasjonssikkerhetstiltak ofte også virke positivt inn på pasientsikkerheten, 

ved at tilgjengelighet og motstandsdyktighet mot digitale angrep bedres. 

Oppmerksomheten rundt digitale trusler og medisinsk utstyr er også økende, bl.a. omtalt av 

amerikanske og europeiske myndigheter. 

 

Det ligger utenfor Normens virkeområde å gi en detaljert beskrivelse av hvordan 

pasientsikkerhet skal ivaretas i tilknytning til MU, men det pekes i veilederen på hvordan 

standarden IEC 80001 kan benyttes for å gjennomføre helhetlige risikovurderinger som 

kombinerer informasjonssikkerhet og funksjon / bruk. 

 

Medisinsk utstyr kan bestå av maskinvare- og / eller programvarekomponenter som kan være 

sårbare for digitale angrep. Slikt utstyr er også i økende grad tilknyttet andre nettverk, f.eks. 

sykehusets lokalnett. Dette øker risikoen for sikkerhetsbrudd. For medisinsk utstyr kan dette 

være alvorlig, særlig hvis et angrep setter livsnødvendig utstyr ut av spill. 

 

Sikkerhetstiltakene som treffes for å sikre utstyret og informasjonen som behandles skal være 

effektive mot mange typer trusler. Truslene kan komme fra både interne og eksterne aktører, 

og true både konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det er bl.a. en sterk økning av 

angrep på digital infrastruktur. Et angrep kan ramme utstyret i seg selv, men utstyret kan også 

bli et brohode inn mot annen infrastruktur ved f.eks. et virusangrep. 

 

Denne veilederen adresserer særlig to aspekter ved informasjonssikkerhet: manglende evne til 

å behandle helse- og personopplysninger i tråd med lovverket og dermed true pasientens 

personvern, og hvordan medisinsk utstyr kan beskyttes mot angrep på digital infrastruktur. En 

del aktuelle trusselscenarioer er tatt inn i mal for risikovurdering i 5.a.  

                                                 
1
 I denne veilederen benyttes begrepet medisinsk utstyr (MU) siden dette er begrepet som benyttes i aktuelle 

forskrifter (se kapittel 2). I enkelte andre dokumenter utgitt av styringsgruppen for Normen er det tidligere 

benyttet andre begreper som medisinskteknisk utstyr og elektromedisinsk utstyr.  
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En utfordring ved å sikre medisinsk utstyr er at tiltak som normalt brukes for å ivareta 

informasjonssikkerhet (som f.eks. tilgangsstyring, antivirus og sikkerhetsoppdateringer) 

griper inn i utstyrets funksjon eller bruk. Funksjonalitet som understøtter 

informasjonssikkerhet er ofte ikke støttet i utstyret eller av leverandøren.  Mye medisinsk 

utstyr og tilhørende programvare er f.eks. ikke tilrettelagt for tilgangsstyring på linje med 

journalsystemer, og i mange tilfeller vil krav til personlig pålogging ikke være hensiktsmessig 

for personell som skal benytte utstyret.  Videre har produsenten av medisinsk utstyr ansvar for 

at utstyrer fungerer etter hensikten. Hvis eier (virksomheten) gjør egne modifikasjoner vil 

dette innebære å påta seg produsentansvaret for utstyret.  Dette innebærer at implementering 

av antivirusprogramvare og sikkerhetsoppdateringer må gjøres i samråd med leverandør / 

produsent. Dette kan medføre en lavere oppdateringstakt enn det som er anbefalt for å sikre 

seg mot stadig nye digitale trusler.  

 

 

Hvis helse- og personopplysninger lagres i medisinsk utstyr er det å anse som et 

behandlingsrettet helseregister, jf. lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av 

helsehjelp (pasientjournalloven). Derfor vil vanlige regler om behandling av helse- og 

personopplysninger i behandlingsrettete helseregistre også gjelde for opplysninger der finnes i 

slikt utstyr. Det er likevel forskjell på medisinsk utstyr og andre behandlingsrettete 

helseregistre når det gjelder sletting av opplysninger. Opplysninger i pasientjournal skal som 

regel ikke slettes, med noen få lovregulerte unntak. Pasientjournalforskriften § 8 tilsier 

derimot at personidentifiserbare røntgenbilder, video- og lydbilder, med videre er å anse som 

del av journalen inntil nødvendig informasjon er nedtegnet på en forsvarlig måte. Dette 

medfører at så lenge opplysninger befinner seg på medisinsk utstyr må disse behandles iht. 

pasientjournalloven, men når nødvendige og relevante opplysninger fra utstyret har vært 

nedtegnet i pasientjournalen så skal de slettes fra utstyret, med mindre de er nødvendige og 

relevante, f.eks. som sammenlikningsgrunnlag for senere undersøkelser.  Det er 

helsepersonell som må gjøre denne vurderingen. 

1.2 Om veilederen 

Veilederen skal bidra til å skape felles forståelse for krav og tilnærming til 

informasjonssikkerhet hos virksomheter som benytter medisinsk utstyr, databehandlere 

/driftsleverandører
2
 og leverandører av medisinsk utstyr. Den skal gi veiledning til å tolke 

Normens krav til behandling av helse- og personopplysninger i medisinsk utstyr med 

tilhørende systemløsninger og applikasjoner på en praktisk måte. 

 

Veilederen omhandler informasjonssikkerhet og personvern for medisinsk utstyr basert på 

kravene i Normen. Definisjon av medisinsk utstyr som er benyttet (se kap 1.5) følger 

definisjonen i lovverket.  

 

Definisjoner er tatt inn i kapittel 1.5 i veilederen. Definerte ord er angitt med kursiv i teksten. 

 

Kapittel 2 gir oversikt over og tydeliggjør enkelte sentrale lovbestemmelser ifm. medisinsk 

utstyr med tilhørende systemløsninger / applikasjoner og personvern / informasjonssikkerhet 

 

Veilederen har som utgangspunkt at utfordringsbildet som beskrives i kapittel 1.1 må løses 

gjennom en risikobasert tilnærming. Dette innebærer at første steg for en virksomhet som vil 

                                                 
2
 En leverandør av medisinsk utstyr kan også i en del tilfeller være/inneha rolle som driftsleverandør. For 

eksempel multimonitorløsninger med overføring av medisinske data fra ambulanser til sykehus. 
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oppnå bedre informasjonssikkerhet for medisinsk utstyr er å ha oversikt over utstyr og 

systemer i virksomheten, deretter risiko og sårbarheter. Deretter settes tiltak inn der risikoen 

er størst og nytten av tiltakene gir størst gevinst. Kapittel 3 beskriver nærmere hvordan en 

risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhet og medisinsk utstyr kan følges i 

virksomheten, samt en del bruksscenarier for medisinsk utstyr med ulike sikkerhetsmessige 

utfordringer. Det refereres til disse bruksscenariene i kapittel 4 der tilhørende sikkerhetstiltak 

og sikkerhetskrav omtales nærmere.  

 

Kapittel 5 inneholder maler. Disse finnes også i redigerbar form på www.normen.no. 

 

1.3 Avgrensninger 

 

Veilederen dekker veilederen medisinsk utstyr som forvaltes av en virksomhet, og ikke slikt 

utstyr som pasienten/brukeren har anskaffet selv. Sett i lys av utviklingen av helseapper og 

personlig sensorteknologi er dette et område som det er grunn til å tro vil få økende 

oppmerksomhet, og der det kan oppstå gråsoner mellom hva som er privat bruk og der 

virksomheten har et ansvar. Videre vil frittstående medisinsk utstyr der det ikke behandles 

helseopplysninger ikke omtales av denne veilederen.  

 

Det er imidlertid tatt inn eksempler på begge disse bruksscenarier i kapittel 3.1, men dette er 

gjort for å tydeliggjøre avgrensningene som er gjort i veilederen. 

 

1.4 Målgruppe 

Målgruppene for veilederen er personell som har ansvar for og / eller oppgaver i forbindelse med 

medisinsk utstyr, IKT og informasjonssikkerhet. 

 

Aktuelle brukere av denne veilederen kan omfatte:  

 Medisinsk teknologisk avdeling (MTA) 

 Ansvarlige i virksomheten for håndtering av medisinsk utstyr 

o Helseforetak og private virksomheter 

o Kommune 

o Røntgeninstitutter/laboratorier mv 

o Tannleger 

o Leger 

o Andre 

 Innkjøper av utstyr 

 Leverandør (de som produserer, markedsfører eller omsetter medisinsk utstyr)  

 Driftsleverandør / databehandler 

 Informasjonssikkerhetsleder / personvernombud 

 «Medical it-network risk manager (se kapittel 3.2.2) 

 Behandler/helsepersonell (brukere av medisinsk utstyr) 

 
I tillegg vil veilederen være aktuell for leder med formelt databehandlingsansvar i virksomheten.  

 

 

 

http://www.normen.no/
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1.5 Definisjoner 

 
Definisjoner er hentet fra Normen. Nye begrep er definert og samlet etter definisjoner fra Normen. 

Definerte ord er markert i kursiv i teksten.  

 

 

 

Definisjoner fra Normen 5.1 (juni 2015) 

 

-A- 

 
Med ”akseptabel risiko” menes i Normen hvor stor risiko sektoren kan akseptere for at det 

inntreffer en hendelse som kan forårsake brudd på konfidensialitet, tilgjengelighet eller integritet 

for helse- og personopplysninger. Risikoens størrelse avhenger av hvor stor sannsynlighet det er 

for at hendelsen skal inntreffe og av konsekvensen av en slik hendelse. Normen beskriver et nivå 

for akseptabel risiko i sektoren. Hver enkelt virksomhet må foreta en konkret vurdering av 

hvordan akseptabel risiko for vedkommende virksomhet skal oppnås. 
 

Med ”autorisere/autorisert/autorisasjon” menes i Normen at en person i en bestemt rolle kan 

gis eller er gitt bestemte rettigheter til lesing, registrering, redigering, retting, sletting og/eller 

sperring av helse- og personopplysninger. Autorisasjon kan bare gis i den grad det er 

nødvendig for vedkommendes arbeid, er begrunnet ut fra tjenstlig behov og er i henhold til 

bestemmelser om taushetsplikt. 

 

-B- 
 

Med ”behandling” menes i Normen enhver formålsbestemt bruk av helse- og 

personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og 

utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter, jf. helseregisterloven § 2 c), 

pasientjournalloven § 2 b) og personopplysningsloven § 2 nr. 2. 

 

Med ”behandlingsrettet helseregister” menes i Normen pasientjournal og 

informasjonssystem eller annet register, fortegnelse eller lignende, der helseopplysninger er 

lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen og som skal gi 

grunnlag for helsehjelp eller administrasjon av helsehjelp til enkeltpersoner, jf. 

pasientjournalloven § 2 d). Se også elektronisk pasientjournal (EPJ) og 

tjenestedokumentasjon 

 

-D- 
 

Med ”databehandler” menes den som behandler helse- og personopplysninger på vegne av 

den databehandlingsansvarlige, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 5.. Det presiseres at en 

databehandler er en ekstern person eller virksomhet utenfor den databehandlingsansvarliges 

virksomhet. Det vil si at den databehandlingsansvarliges egne medarbeidere ikke er dennes 

databehandlere.   
 

Med ”databehandlingsansvarlig” menes den som bestemmer formålet med behandlingen og 

hvilke hjelpemidler som skal brukes, hvis ikke databehandlingsansvaret er særskilt angitt i 

loven eller i forskrift i medhold av loven, jf. helseregisterloven § 2 e), pasientjournalloven § 2 

http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§2
http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-43/§2
http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§2
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e) og personopplysningsloven § 2 nr. 4) (her benyttes begrepet ”behandlingsansvarlig”). Det 

presiseres at det er virksomheten som er databehandlingsansvarlig for behandling av helse- 

og personopplysninger. Ansvaret skal ivaretas av den daglige ledelsen av virksomheten, og 

virksomheten er pliktsubjekt. 

 

-E- 
 

Med ”elektronisk pasientjournal (EPJ)” menes i Normen elektronisk ført samling eller 

sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med 

helsehjelp, se også helsepersonelloven § 40 første ledd og forskrift om pasientjournal § 3 a). 

Dette inkluderer både somatisk og psykiatrisk journal o.a., hver for seg eller samlet. Se også 

behandlingsrettet helseregister. 

 

Med ”elektronisk pasientjournal (EPJ-system)” menes i Normen elektroniske systemer med 

nødvendig funksjonalitet for å registrere, søke frem, presentere, kommunisere, redigere, rette 

og slette opplysninger i elektronisk pasientjournal (EPJ). Dette inkluderer 

både radiologisystemer, systemer for somatisk og psykiatrisk journal, pasientadministrative 

systemer og andre systemer som inneholder helseopplysninger. 

 

-F- 
 

Med ”fagsystem” menes i Normen en applikasjon eller et IT-system som behandler helse- og 

personopplysninger. Begrepet systemløsning brukes også om et fagsystem. Eksempler
3
 på 

fagsystem er: pleie- og omsorgsystem (PLO), legekontorsystem og barnevernsystem. 

Opplysninger i ulike fagsystemer kan både utgjøre elektronisk pasientjournal (EPJ) og annen 

tjenestedokumentasjon. 

 

 
Med "felles journal" menes i Normen samarbeid mellom to eller flere virksomheter om 

behandlingsrettet helseregister som skal erstatte virksomhetens interne journal, jf. 

pasientjournalloven § 9. 

 

-H- 
 

”helse- og personopplysninger” benyttes i Normen som en fellesbetegnelse for 

helseopplysninger og/eller personopplysninger innenfor Normens virkeområde slik det er 

definert i Normens pkt. 1.5. 

 
Med ”helseopplysninger” menes i Normen taushetsbelagte opplysninger i henhold til 

helsepersonelloven § 21 og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning 

for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson, jf. helseregisterloven § 2 a) og 

pasientjournalloven § 2 a). 
 

Med ”hendelsesregister” menes i Normen et logisk register der hendelser i 

informasjonssystemet er nedtegnet, se neste definisjon.  

 

                                                 
3
 Eksempel på et fagsystem knyttet til MU er pc-baserte spirometrisystemer med diagnostiske funksjoner og 

grafisk visning. 

http://lovdata.no/lov/2014-06-20-42/§2
http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#2
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html#40
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-20001221-1385-0.html#3
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Med ”hendelsesregistrering” menes i Normen registrering av hendelser i et 

informasjonssystem, bl.a. med sikte på å forebygge, avdekke og hindre gjentagelse av 

sikkerhetsbrudd.  

 

 

-I- 
 

 
Med ”integritet” menes i Normen at helse- og personopplysninger må være sikret mot utilsiktet 

eller uautorisert endring eller sletting og være korrekte, oppdaterte, relevante og tilstrekkelige som 

grunnlag for å yte helsehjelp. 

 

-K- 

 
Med ”konfidensialitet” menes i Normen at helse- og personopplysninger må være sikret mot at 

uvedkommende får kjennskap til opplysningene. 
 

Med ”konfigurasjon” menes i Normen informasjonssystemets utforming inklusive både teknisk 

utstyr og programvare.  

 

 

 

-L- 
 

Med ”leverandør” menes i Normen juridisk enhet som yter tekniske og/eller administrative 

tjenester til virksomheten
4
. Eksempler er EPJ-leverandør, røntgenleverandør, leverandør av 

løsning for SMS-meldinger, IKT-leverandør mv. 

 

 

-R- 
 

Med ”registrert/pasienten/brukeren” menes i Normen den som opplysninger kan knyttes til, 

jf. personopplysningsloven § 2 nr. 6. Eksempler og begreper som brukes om 

pasienten/brukeren er søker, pasient/bruker og tjenestemottaker. En ansatt kan være omfattet 

av begrepet. 

 

 

-T- 
 
Med ”taushetsplikt” menes i Normen lovpålagt eller avtalt plikt til å hindre at andre får adgang 

eller kjennskap til helse- og personopplysninger, jf. helsepersonelloven § 21, helseregisterloven § 

17, pasientjournalloven § 15, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1, spesialisthelsetjenesteloven 

§ 6-1 og forvaltningsloven §§ 13 til 13e, samt annen informasjon med betydning for 

informasjonssikkerheten, jf. personopplysningsforskriften § 2-9. Taushetsplikt innbefatter både en 

passiv plikt til å tie og en plikt til aktivt å hindre uvedkommende i å få kunnskap om 

taushetsbelagte opplysninger. 

                                                 
4
 Veilederen benytter «leverandør av medisinsk utstyr» hvis leverandøren er produsent av medisinsk utstyr, eller 

distribuerer / yter tjenester, f.eks. vedlikehold, knyttet til slikt utstyr, 

http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#2
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Med ”tekniske tiltak” menes i Normen tiltak av teknisk karakter som ikke kan påvirkes eller 

omgås av medarbeidere, og ikke er begrenset av handlinger som den enkelte forutsettes å utføre. 

Eksempler på slike tiltak kan være autentisering ved personlig kvalifisert sertifikat eller 

konfigurering av en brannmur slik at den kun tillater bestemt trafikk eller en meldingstjeneste som 

er laget slik at alle meldinger automatisk blir kryptert. 

 

Med ”tjenstlig behov” menes i Normen at personer med nærmere bestemte arbeidsoppgaver, 

trenger nødvendige helse- og personopplysninger for å yte helsehjelp, omsorgs- eller 

sosialtjeneste og/eller utføre administrasjon i forbindelse med dette. Dersom pasienten har 

sperret hele eller deler av helse- og personopplysningene kreves særskilt hjemmel for tilgang 

til disse.   
 

Med ”tilgang” menes i Normen at helse- og personopplysninger om en eller flere bestemte 

pasienter/brukere er eller gjøres tilgjengelige for autorisert personell. Beslutning om tilgang 

til behandlingsrettede helseregistre skal treffes etter en konkret vurdering basert på at det ytes 

helsehjelp til pasienten. Tilgang til fagsystemer i forbindelse med ytelser til pasient/bruker 

skal iverksettes basert på tjenstlig behov. Tilgang i forbindelse med kvalitetssikring og 

administrative oppgaver skal også besluttes ut fra tjenstlig behov. 

 
Med ”tilgjengelighet” menes i Normen at helse- og personopplysninger som skal behandles, er 

tilgjengelig til den tid og på det sted det er behov for opplysningene. 
 

-V- 
 

Med ”virksomhet” menes i Normen juridisk enhet som helseforetak, kommune, sykehus, 

legepraksis, tannklinikk, apotek, apotekkjede, røntgeninstitutt, frittstående laboratorium, 

universitet, høyskole, stiftelse mv. 
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Nye definisjoner i denne veilederen  

 

-M- 

 
 

Med «Medisinsk utstyr» menes i denne veilederen  

ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale eller annen gjenstand som brukes 

alene eller i kombinasjon, herunder programvare som av produsenten er tiltenkt å brukes 

spesielt til diagnostiske og/eller terapeutiske formål og som kreves for riktig bruk, og som er 

ment å skulle brukes på mennesker med sikte på:  

 

1. diagnostisering, forebygging, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom,  

 

2. diagnostisering, kontroll, behandling, lindring eller kompensasjon for skade eller handikap,  

 

3. undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk prosess, eller  

 

4. svangerskapsforebyggelse,  

 

og der den ønskede hovedvirkning i eller på menneskekroppen ikke framkalles ved 

farmakologisk eller immunologisk virkning eller ved å påvirke stoffskiftet, men der slike 

effekter kan bidra til dets funksjon.  

 

-P- 
 

Med pasientsikkerhet menes i denne veilederen vern mot unødig skade som følge av helse- 

og omsorgstjenestens ytelser eller mangel på ytelser.  Med skade menes i denne forbindelse 

utilsiktet fysisk skade som har oppstått som et resultat av medisinsk behandling eller som 

behandlingen har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller 

sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang. 

 

 

Med produsent av medisinsk utstyr menes i denne veilederen den fysiske eller juridiske 

person som er ansvarlig for konstruksjon, framstilling, emballering og merking av et 

medisinsk utstyr med sikte på å markedsføre det i eget navn, uansett om de aktuelle 

arbeidsoperasjoner utføres av vedkommende selv eller av tredjemann på dennes vegne. 
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2 OVERSIKT OVER SENTRALE LOVBESTEMMELSER 

 

I dette kapitlet blir sentrale lovbestemmelser ifm. medisinsk utstyr og personvern / 

informasjonssikkerhet omtalt. Beskrivelsen har fokus på hvorfor disse lovene er relevante 

ifm. informasjonssikkerhet / personvern ved bruk av medisinsk utstyr. Det henvises til 

Normen for et komplett lov- og forskriftsregister. 

 

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
5
 

Forskriften setter krav til virksomhetenes interne rutiner og kvalitetssystemer for bruk av 

medisinsk utstyr. Forskriften definerer videre elektromedisinsk utstyr som ethvert 

medisinsk utstyr, inkludert systemløsninger, som er avhengig av en elektrisk energikilde 

for å fungere. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, eller den 

direktoratet bemyndiger, som fører tilsyn med og kan fatte vedtak overfor helse- og 

omsorgstjenesten samt enhver offentlig og privat virksomhets håndtering av 

elektromedisinsk utstyr. Det settes blant annet krav til prosedyrer for anskaffelse, 

opplæring i utstyret, bruk, vedlikehold og hvordan utstyret skal oppbevares. 

Den er gjeldende for helsetjenesten og helsepersonell som yter helsehjelp, som sykehus, 

pleie- og sykehjem, klinikker, legekontorer og tannlegekontorer. Forskriften trådde i kraft 

1. januar 2014. 

 

Forskrift om medisinsk utstyr
6
 

Forskriften implementerer flere EU-direktiver om medisinsk utstyr. Den retter seg mot de 

som produserer, markedsfører eller omsetter utstyr. Formålet med forskriften er å sikre at 

medisinsk utstyr ikke medfører fare for pasienter, brukere og eventuelt andre personers 

sikkerhet i forbindelse med produksjon, konstruksjon, omsetning og bruk av slikt utstyr.  

 

Personopplysningsloven
7
 og personopplysningsforskriften

8
 

Loven og forskriften gir utfyllende bestemmelser til 

informasjonssikkerhetsbestemmelsene i helselovgivningen. Personopplysningsforskriften 

stiller i § 2-1 krav til forholdsmessig sikring av personopplysninger der de planlagte og 

systematiske tiltakene som treffes i medhold av forskriften, skal stå i forhold til 

sannsynligheten for og konsekvens av sikkerhetsbrudd. 

                                                 
5
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373 

 
6
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-15-1690 

 
7
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 

 
8
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1265 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-15-1690
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1265
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Pasientjournalloven
9
 

Loven stiller i § 22 krav om at den databehandlingsansvarlige og databehandleren skal 

gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet 

med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av 

helseopplysninger. Dette omfatter blant annet å sørge for tilgangsstyring, logging og 

etterfølgende kontroll ift behandlingen av helse- og personopplysninger 

 

Helsepersonelloven
10

 

Loven inneholder bl.a. taushetspliktbestemmelser, og forbud mot «snoking samt 

bestemmelser om kommunikasjon av helseopplysninger i forbindelse med helsehjelp. 

 

Pasient- og brukerrettighetsloven
11

 

Loven gir pasient vern mot spredning av opplysninger, og inneholder bestemmelser om 

rett til retting, sletting og sperring av opplysninger.  

 

                                                 
9
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42 

 
10

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 

 
11

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
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3 RISIKOBILDE VED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I 
MEDISINSK UTSTYR  

3.1 Bruksscenarioer 

For å kunne beskrive trusler og aktuelle sikkerhetstiltak er det hensiktsmessig å skille mellom 

ulike bruksscenarioer for medisinsk utstyr. Disse bruksscenarioene tar utgangspunkt i bl.a. 

forskjellige måter helse- og personopplysninger behandles på, og om og hvordan utstyret er 

tilknyttet IKT-nettverk. I kapittel fire (krav og sikkerhetstiltak) fremgår hvilke sikkerhetstiltak 

som er relevante og kan la seg gjennomføre for de ulike bruksscenarioene. 

 

For å vurdere reelle løsninger, vil det ofte være nødvendig å kombinere bruksscenariene. 

F.eks. er teknisk overvåkning og leverandørtilgang for oversiktens skyld kun vist i et av 

bruksscenarioene under, men dette kan godt være implementert i flere av eksemplene. Et 

annet eksempel er trådløs kommunikasjon. 

 

Under er hvert bruksscenario illustrert med en skisse og i de fleste tilfellene et eksempel, og 

følgende parametre som kan være av sikkerhetsmessig betydning er vurdert: 

 

Parameter Delområde Forklaring 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Det behandles helse – og 
personopplysninger, f.eks. ved at 
medisinske data vises i et display. 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Helse- og personopplysningene er 
knyttet til identifiserbar pasient, enten 
ved at pasienten befinner seg i direkte 
nærhet til utstyret, eller at 
personidentifikator er knyttet til 
medisinske data. Lagring av slike data 
medfører at det bygges opp et 
behandlingsrettet helseregister med de 
kravene dette medfører. 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Personidentifikator vises ikke, i stedet 
brukes romnummer, sengenummer e.l. 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk MU overfører data i virksomhetens 
interne nettverk. Dette kan være et 
dedikert nettverk for MU, eller generelt 
IKT-nettverk. 

Overføring av data i eksterne nettverk Det overføres data i nettverk som er 
utenfor virksomhetens kontroll, f.eks. 
internett eller helsenett. 

Teknisk overvåkning Driftsstatus og andre tekniske 
parametere overføres fra utstyret i 
forbindelse med teknisk administrasjon 
og drift av utstyret. Dette kan omfatte 
f.eks. feilmeldinger, batteristatus og 
serviceintervaller opp mot faktisk bruk. 

Leverandørtilknytning Leverandør har mulighet til å koble seg 
opp mot utstyret for fjerndrift og 
brukerstøtte. 

Trådløs kommunikasjon Dataoverføring internt eller eksternt 
skjer trådløst, f.eks. over mobile nett 
eller WLAN. 

Lagring Intern lagring Helse- og personopplysninger lagres i 
utstyret. Lagringsplassen er som regel 
begrenset, slik at lagringen i de fleste 
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Parameter Delområde Forklaring 
tilfeller er temporær.  

Ekstern lagring (f.eks. DVD) Helse- og personopplysninger lagres på 
ekstern lagringsmedium tilknyttet 
utstyret. Dette kan være f.eks. DVD eller 
en ekstern harddisk.  

Serverbasert lagring Helse- og personopplysninger overføres 
fra utstyret til en nettverkstilknyttet 
server. Dette kan i enkleste form være 
lagring på et filområde, eller lagring i 
databaser tilknyttet et fagsystem. 

Databehandler / skyløsning Helse- og personopplysninger behandles 
(inkluderer lagring) av en databehandler 
utenfor virksomheten. En variant av 
dette er lagring i nettskyen

12
.  

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll? Beskriver hvor ansvaret for 
konfigurasjonskontroll er plassert – hos 
virksomheten, hos en eller flere 
leverandører, eller en kombinasjon. 
Konfigurasjonen skal sikre at utstyret og 
programvaren kun utfører de 
funksjoner som er formålsbestemt. 

 

 

I tilknytning til dette er det listet opp: 

 

 En kortfattet oppsummering av noen aktuelle trusler som bør vurderes i 

bruksscenarioet 

 En del aktuelle sikkerhetstiltak som bør vurderes, ut fra vurderingen av risiko. 

Referanse til aktuelt kapittel i veilederen står i parentes. 

 

 

Se tabellen i vedlegg 6.1 for en samlet fremstilling av bruksscenarioer og parametre. 

 

 

                                                 
12

 Nettskyen (eng: cloud computing) er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare 

på servere som står i eksterne serverparker tilknyttet internett. 



Personvern og informasjonssikkerhet  

-  medisinsk utstyr 

16 

 

 

1. MU uten behandling av informasjon 

 

 
 

Eksempel:  
Operasjonsbord 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Nei 
Overføring av data i eksterne nettverk Nei 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Nei 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Nei 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll  

 

Trusselbilde: Ingen trusler innenfor det som omtales i denne veilederen. 

 

Tiltak: Ingen tiltak innenfor det som omtales i denne veilederen. 
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2. Frittstående MU uten lagring.    

 

 
Eksempel: 

Elektronisk blodtrykksapparat som måler blodtrykket og presenterer kun verdier i et display. 

 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Nei 
Overføring av data i eksterne nettverk Nei 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Nei 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Nei 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten 

 

 

Trusselbilde:  

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn.  

 Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 

Tiltak:  

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (kap.4.6) 

 

 

3. Frittstående MU uten lagring, med utskrift på papir   
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Eksempel: 

CTG apparat som måler hjertefrekvensen til et foster over tid og skriver det ut på papir, men 

data blir ikke lagret elektronisk. 

 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Nei 
Overføring av data i eksterne nettverk Nei 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Nei 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Nei 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten 

 

Trusselbilde: 

 Sensitive utskrifter på avveie 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn.  

 Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 
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4. Frittstående MU som lagrer i et internt arkiv. 

 

 
Eksempel: 

EKG apparat som tolker EKG-data og produserer en rapport som kan skrives ut, og lagret 

elektronisk i et internt arkiv. 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Nei 
Overføring av data i eksterne nettverk Nei 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Nei 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten 

 

Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn.  

 Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende 

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende backup 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Sikkerhetstiltak ved datalagring (4.7) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 
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5. Frittstående/nettverkstilkoplet MU som viser sanntids pasientdata.  

 

 

Nettverk

 
Eksempel: 

Overvåkingssentralskop som viser pasientnavn og data på en eller flere skjermer som må stå 

på alltid. Pasientdata blir slettet når pasienten ikke lenger blir overvåket, eller data blir 

overført til eksterne lagringsmedier før pasientens data blir slettet lokalt. 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Nei 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Nei 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten 
 

 

Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn.  

 Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende 

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende backup 
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Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Sikkerhetstiltak ved datalagring (4.7) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 

 

6. Nettverkstilkoplet MU som henter arbeidsliste (worklist) med pasientidentifikasjon 

over nettet.  

 

 

Nettverk

Worklist

 
 

Data / rapport lagres bare lokalt. 

 

Eksempel: 

Spirometriapparat som henter pasientidentifikasjon fra journalsystem, men lagrer det bare 

lokalt. 

 

 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Kan 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Nei 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Ja 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten 
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Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn.  

 Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende 

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende backup 

 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Sikkerhetstiltak ved datalagring (4.7) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 

 

7. Nettverkstilkoplet MU som lagrer data/rapport både eksternt og internt. 

 

Nettverk

Worklist / data

 
Eksempel: 

EKG apparat som tolker EKG-data og produserer rapport som kan skrives ut. Den blir 

temporært lagret elektronisk i det interne arkivet fram til rapporten er lagret i det eksterne 

arkivet. Da blir alt slettet i det interne arkivet. 

 



Personvern og informasjonssikkerhet  

-  medisinsk utstyr 

23 

 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Nei 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Ja 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten 

 

Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn. Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende 

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende tilgjengelighet ved nedetid på sentral infrastruktur 

 Sentral datalagring inkluderes ikke i backup 

 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Sikkerhetstiltak ved lagring (4.7) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 Tilgangsstyring (kap 4.8) og hendelsesregistrering (4.9) på sentralt utstyr 
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8. Nettverkstilkoplet MU som lagrer data/rapport både eksternt og internt. 

 

Nettverk

Worklist / data

Permanent
lagring

 
Eksempel: 

CT som lagrer data som det blir generert bilder av. Data og bilder blir permanent lagret lokalt, 

mens bilder også blir lagret eksternt. (Årsaken til at data blir lagret internt er at det er kanskje 

bare det lokale utstyret som kan generere nye bilder fra eksisterende lokale data) 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Nei 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Ja, permanent 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Ja 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten 

 

Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn.  

 Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende,  

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende tilgjengelighet ved nedetid på sentral infrastruktur 

 Sentral datalagring inkluderes ikke i backup 
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Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Sikkerhetstiltak ved datalagring (4.7) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 Tilgangsstyring (kap 4.8) og hendelsesregistrering (4.9) på sentralt utstyr 

 

9. Nettverkstilkoplet MU som lagrer data/rapport både eksternt og internt, med 

leverandørtilgang. 

 

Levrandør-nettverk

Helsenett / 
internettNettverk

Worklist / data

Leverandør-support

Teknisk logg
 

I dette tilfellet har leverandør/produsent har VPN tilgang til MU. 

 

Eksempel: 

MR som lagrer data som det blir generert bilder av. Rådata og bilder blir lagret lokalt mens 

bilder også lagres eksternt. (Årsaken til at data blir lagret internt er at det i en del tilfeller bare 

er det lokale utstyret som kan generere nye bilder fra eksisterende lokale data).  Tekniske data 

overføres til en teknisk logg til bruk i feilsøking og systemadministrasjon. Disse skal i 

utgangspunktet ikke inneholde helse- og personopplysninger.  Leverandør/produsent trenger 

VPN-tilgang til utstyret for å drive driftsovervåking, aktiv feilretting eller online brukerstøtte 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Ja 
Teknisk overvåkning Ja 
Leverandørtilknytning Ja 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Ja 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten / leverandør 
 



Personvern og informasjonssikkerhet  

-  medisinsk utstyr 

26 

 

 

Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn. Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Eventuelt manglende kryptering kan medføre uautorisert tilgang til opplysninger 

 Utilsiktet lagring av helse- og personopplysninger i tekniske logger. 

 Utilsiktet eksponering / lagring av helse- og personopplysninger hos leverandør 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende 

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende tilgjengelighet ved nedetid på sentral infrastruktur, sentral datalagring 

inkluderes ikke i backup 

 Utstyret og programvaren utfører ikke kun de funksjoner som er formålsbestemt 

 

 

 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Kryptering av data 

 Kontroll på hvilke data som overføres til tekniske logger, sikring av logger 

 Sikring av leverandørtilgang (4.5.3 og egen veileder) 

 Sikkerhetstiltak ved datalagring (4.7) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 Tilgangsstyring (kap 4.8) og hendelsesregistrering (4.9) på sentralt utstyr 

 Regulere konfigurasjonskontroll gjennom avtale (Normen kap. 5.5.1) 
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10. Nettverkstilkoplet MU som er en arbeidsstasjon eller server uten pasienttilkopling. 

 

Nettverk

 
En eller flere MU samler inn data og sender data over nettverket til den. Den har 

spesialprogram for bearbeiding, analyse og tolking av data som er samlet inn på andre MU. 

Den lagrer lokalt og eksternt. 

 

Eksempel: 

En server som får overført data fra alle CT og MR på avdelingene. På den serveren ligger det 

spesialprogram som kan utføre mer avanserte analyse og tolkinger enn det er på 

arbeidsstasjonene i bildelagringsarkivsystemet 

 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Nei 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Ja 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten 
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Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn. Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende 

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende tilgjengelighet ved nedetid på sentral infrastruktur 

 Sentral datalagring inkluderes ikke i backup 

 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Sikkerhetstiltak ved datalagring (4.7) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 Tilgangsstyring (kap 4.8) og hendelsesregistrering (4.9) på sentralt utstyr 

 

 

11. MU som overfører data via mobilnettverk (f.eks. fra ambulanser) 

 

 

Nettverk

Mobilnett

Internett/
helsenett

Lagring

Mobilnett

Virksomhet (f.eks. helseforetak)

Alternativt: 
Kommunikasjon / 
mellomlagring via 

databehandler

Granskning

 
 

MU som er plassert i ambulanser og sender data over mobilnettet til en server som kan være: 

a) Plassert hos virksomheten (f.eks. sykehuset) 

b) Plassert hos leverandøren (som databehandler) 

Data lagres og granskes i virksomheten. 

 

Eksempel: 

Hjertestarter som kan registrere EKG på pasienten og sender data over mobiltelefonnettet til 

sykehuset for at spesialist kan se på det før pasienten kommer inn til sykehuset. Rapporten 

blir lagret lokalt, og kan lagres eksternt. 
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Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Nei 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Ja 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Ja 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Ja 
Databehandler / skyløsning Kan 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Kan være leverandør 

 

Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn. Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Eventuelt manglende kryptering kan medføre uautorisert tilgang til opplysninger 

 Manglende kryptering / sikring av trådløs kommunikasjon kan medføre uautorisert 

tilgang til opplysninger 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende 

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende tilgjengelighet ved nedetid på sentral infrastruktur, sentral datalagring 

inkluderes ikke i backup 

 Utlevering av personopplysninger utenfor EU/EØS-området, manglende 

databehandleravtale, data slettes ikke ved opphør av avtale, "sammenblanding" av 

ulike kunders data, manglende tilgjengelighet. 

 Utstyret og programvaren utfører ikke kun de funksjoner som er formålsbestemt 

 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Kryptering av data 

 Sikring av trådløs kommunikasjon (Faktaark 26) 

 Sikkerhetstiltak ved datalagring (4.7) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 Tilgangsstyring (kap 4.8) og hendelsesregistrering (4.9) på sentralt utstyr 

 Avtaler og sikkerhetstiltak ved bruk av databehandler (4.5.4) 

 Regulere konfigurasjonskontroll gjennom avtale (Normen kap. 5.5.1) 
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12. MU som pasient har med hjem, og der dataoverføring skjer ved fysisk tilkobling / 

minnekort 

 

Nettverk

Virksomhet (f.eks. helseforetak)Hjemme hos pasient

 
MU som er utdelt til pasient som tar MU med seg hjem i undersøkelsestiden, og som: 

a) Lagrer data på et internt minne som kan tas ut og leses i en vanlig pc. 

b) Lagrer data på et internt minne som ikke kan tas ut og leses på en vanlig pc. Avlesning 

skjer ved tilkobling av utstyret til avlesningsstasjon. 

 

Eksempel: 

24-timers blodtrykksapparat der det en løs standard minnebrikke som lagrer data. Når 

pasienten kommer inn på sykehuset igjen blir minnebrikken avlest. Alternativt 24-timers 

EKG der data lagres internt, og der avlesning skjer ved at det bærbare EKG-apparatet kobles 

til avlesningsstasjon.  Data blir lagret internt i avlesningsstasjonen, og rapport kan lagres 

eksternt. 

 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Kan 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Nei 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Nei 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Ja 
Serverbasert lagring Kan 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten 
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Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn. Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende 

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende tilgjengelighet ved nedetid på sentral infrastruktur 

 Sentral datalagring inkluderes ikke i backup 

 Pasient mister minnekortet / lagringsmedium 

 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 Fysisk sikring av eksterne lagringsmedier (4.7) 

 Tilgangsstyring (4.8) og hendelsesregistrering (4.9) på sentralt utstyr 

 

 

13. MU som pasienten har hjemme, og som sender data trådløst via aksesspunkt 

 

Nettverk

Lagring

Virksomhet (f.eks. helseforetak)

Granskning

JE468A

Internett/
helsenett

Hjemme hos pasient

 
 

MU som blir plassert hjemme hos pasient, og som sender data trådløst til et aksesspunkt i 

hjemmet. Data sendes videre til virksomheten for lagring / granskning. 
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Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Kan 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Ja 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Ja 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Ja 
Serverbasert lagring Kan 
Databehandler / skyløsning Nei 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten 

 

 

Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn. Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Eventuelt manglende kryptering kan medføre uautorisert tilgang til opplysninger 

 Manglende kryptering / sikring av trådløs kommunikasjon kan medføre uautorisert 

tilgang til opplysninger 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende 

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende tilgjengelighet ved nedetid på sentral infrastruktur, sentral datalagring 

inkluderes ikke i backup 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Kryptering av data 

 Sikring av trådløs kommunikasjon (Faktaark 26) 

 Sikkerhetstiltak ved datalagring (4.7) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 Tilgangsstyring (4.8) og hendelsesregistrering (4.9) på sentralt utstyr 



Personvern og informasjonssikkerhet  

-  medisinsk utstyr 

33 

 

 

14. MU der data kan lagres i skytjeneste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU som blir utdelt til pasienten som tar det med seg hjem. Neste gang pasienten er på 

kontroll på sykehuset leser sykehuset ut trenddata av apparatet. Pasienten kan sende data fra 

det medisinske utstyrer vedkommende har fått utlevert til fabrikant av MU som lagrer data 

hos seg, eller i en skytjeneste.  

 

Eksempel:  

Insulinpumpe. 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Kan 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Ja 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Ja 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Ja 
Databehandler / skyløsning Ja 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten / leverandør 

 

Nettverk

Lagring

Virksomhet (f.eks. helseforetak)

Lagring i skytjeneste

Granskning

Internett/
helsenett

Hjemme hos pasient
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Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn. Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Eventuelt manglende kryptering kan medføre uautorisert tilgang til opplysninger 

 Manglende kryptering / sikring av trådløs kommunikasjon kan medføre uautorisert 

tilgang til opplysninger 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende 

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende tilgjengelighet ved nedetid på sentral infrastruktur, sentral datalagring 

inkluderes ikke i backup 

 Utlevering av personopplysninger utenfor EU/EØS-området, manglende 

databehandleravtale, data slettes ikke ved opphør av avtale, "sammenblanding" av 

ulike kunders data, manglende tilgjengelighet. 

 Utstyret og programvaren utfører ikke kun de funksjoner som er formålsbestemt 

 Delt infrastruktur i hjemmet. Selve internett tilkoblingen i hjemmet kan utgjøre en 

risiko når den deles med mange aktører med ulike formål (alarmer, strømleverandør, 

brannvarsling, vaktselskap)
13

 

 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Kryptering av data 

 Sikring av trådløs kommunikasjon (Faktaark 26) 

 Sikkerhetstiltak ved datalagring (4.7) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 Tilgangsstyring (kap 4.8) og hendelsesregistrering (4.9) på sentralt utstyr 

 Avtaler og sikkerhetstiltak ved bruk av databehandler (4.5.4) 

 Regulere konfigurasjonskontroll gjennom avtale (Normen 5.5.1) 

 

                                                 
13

 Denne problemstillingen omtales ikke videre i denne veilederen. Se Normens veileder om velferdsteknologi. 
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15. MU der data lastes opp til skytjeneste fra pasienten, og der tjenesten omfatter 

preprosessering 

 

Nettverk

Databehandling (f.eks. 
«grovanalyse») i 

skytjeneste

Lagring

Virksomhet (f.eks. helseforetak)

Granskning

JE468A

Internett/
helsenett

Hjemme hos pasient

 
MU der data lastes opp til skytjeneste fra pasienten, og der tjenesten omfatter 

preprosessering
14

 før resultatet oversendes virksomheten. 

 

Parameter Delområde «Ja» eller «Kan» indikerer 
sikkerhetsmessig betydning 

Helse- og personopplysninger Behandling av helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Direkte identifiserbare helse- og 
personopplysninger 

Ja 

Avidentifiserte helse- og 
personopplysninger 

Kan 

Nettverkstilknytning Overføring av data i lokale nettverk Ja 
Overføring av data i eksterne nettverk Ja 
Teknisk overvåkning Nei 
Leverandørtilknytning Nei 
Trådløs kommunikasjon Ja 

Lagring Intern lagring Ja 
Ekstern lagring (f.eks. DVD) Nei 
Serverbasert lagring Ja 
Databehandler / skyløsning Ja 

Konfigurasjonskontroll Hvem har konfigurasjonskontroll Virksomheten / leverandør 

 

 

Trusselbilde: 

 Innsyn fra uvedkommende 

 Manglende ivaretakelse av pasientens rettigheter som vern mot spredning av 

opplysninger, sperring og innsyn. Manglende tilgangsstyring / hendelsesregistrering. 

 Digitale angrep fører til at utstyret blir utilgjengelig og / eller tjener som brohode for 

slike angrep videre inn i infrastrukturen. 

 Eventuelt manglende kryptering kan medføre uautorisert tilgang til opplysninger 

 Manglende kryptering / sikring av trådløs kommunikasjon kan medføre uautorisert 

tilgang til opplysninger 

 Utstyr på avveie kan medføre tilgang til helse- og personopplysninger for 

uvedkommende,  

 Manglende tilgjengelighet ved lokale systemfeil 

 Manglende tilgjengelighet ved nedetid på sentral infrastruktur, sentral datalagring 

inkluderes ikke i backup 

                                                 
14

 Omfatter ikke helsefaglige vurderinger som medfører journalføringsplikt 
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 Utlevering av personopplysninger utenfor EU/EØS-området, manglende 

databehandleravtale, data slettes ikke ved opphør av avtale, «sammenblanding» av 

ulike kunders data, manglende tilgjengelighet. 

 Utstyret og programvaren utfører ikke kun de funksjoner som er formålsbestemt 

 

 

Tiltak: 

 Tilstrekkelig sikring mot innsyn fra uvedkommende 

 Fysisk sikring (4.6) 

 Nettverkssikkerhet, sikkerhetsoppdateringer og tiltak mot skadelig kode (4.10) 

 Kryptering av data 

 Sikring av trådløs kommunikasjon (Faktaark 26) 

 Sikkerhetstiltak ved datalagring (4.7) 

 Eventuelt tilgangsstyring på lokalt MU (4.8) 

 Tilgangsstyring (4.8) og hendelsesregistrering (4.9) på sentralt utstyr 

 Avtaler og sikkerhetstiltak ved bruk av databehandler (4.5.4) 

 Regulere konfigurasjonskontroll gjennom avtale (Normen 5.5.1) 

 

 

 

 

16. MU som pasient har med hjem, og der pasienten på eget initiativ overfører data fra 

utstyret til skytjeneste 

 

Lagring i pasientvalgt 
skytjeneste

JE468A

Internett

Hjemme hos pasient

 
Dette bruksscenariet dekkes ikke av veilederen. 
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3.2 Risikobasert tilnærming 

 

3.2.1 Risikostyring 

Kravet i lovverket til informasjonssikkerhet er forholdsmessig sikring. Dette innebærer at 

sikkerhetstiltakene skal stå i forhold til fastsatt nivå for akseptabel risiko som er fastsatt for 

virksomheten. Det første steget en virksomhet må ta for å kunne håndtere risiko på en 

systematisk og planlagt måte er å ha oversikt over hvilke informasjonsverdier eller 

informasjonsbehandlinger som skal sikres. 

 

 

Alle virksomheter som forvalter medisinsk utstyr er pliktig til å ha oversikt over utstyret som 

finnes i virksomheten. Denne oversikten er et godt utgangspunkt for en overordnet 

risikovurdering av informasjonssikkerhet i tilknytning til utstyret. Ved å ta utgangspunkt i 

brukstilfellene ovenfor, og «mappe» eget utstyr mot disse, kan virksomheten gjøre en 

grovsortering av hvilke deler av den medisinske utstyrsparken som er mest utsatt for risiko, 

og der sikkerhetstiltak må vurderes først. I henhold til Normens kapittel 4.6 kan det i en 

overgangsperiode benyttes administrative tiltak, f.eks. i form av prosedyrer dersom tekniske 

tiltak for å oppnå akseptabel risiko ikke innføres umiddelbart.  

 

En kan f.eks. si at utstyr som der det behandles pasientidentifiserbare data, og som er 

nettverkstilknyttet, og der leverandør har tilgang via VPN er mest eksponert for risiko, mens 

utstyr som ikke er nettverkstilknyttet er minst eksponert for risiko. Neste steg blir da å 

gjennomføre mer dyptgående risikovurderinger for det medisinske utstyret som er mest utsatt. 

I forbindelse med slike vurderinger kan metodikk fra standarder som IEC 80001 være til 

nytte. 

 

Det er vesentlig å involvere klinisk ansvarlige i risikovurderingene, slik at man har oversikt 

over hva som er tiltenkt bruk av utstyret. 

 

3.2.2 Kort om IEC 80001 Application of risk management for IT-networks incorporating 

medical devices 

 

Denne standarden beskriver roller, ansvar og aktiviteter ved risikostyring når medisinsk utstyr 

tilknyttes virksomhetens IT-nettverk
15

. IT-nettverk defineres som et system eller systemer 

som består av kommunikasjonsnoder og transmisjonsforbindelser som gir fysisk tilkoblet eller 

trådløs kommunikasjon mellom to eller flere spesifiserte kommunikasjonsnoder. Et medisinsk 

IT-nettverk er et IT-nettverk som består av minst ett medisinsk utstyr.  

 

Standarden beskriver at «safety», «effectiveness» og «data and system security» skal 

adresseres i risikostyringen
16

. Disse tre begrepene er kalt «key properties» i standardene, og er 

i vår oversettelse
17

 definert på følgende måter: 

                                                 
15

 Hvis det leveres egne sertifiserte MU nettverksløsninger som en del av utstyret som benyttes (for eksempel 

hjerteovervåkingsnettverk) gjelder ikke standarden for disse. Her vil produsenten ha ansvar for risikovurdering. 

På dette området er standarder som ISO14971 aktuelle. 

 
16

 For å risikovurdere informasjonssikkerhet og personvern ved medisinsk utstyr på en måte der det også tas 

hensyn til bl.a pasientsikkerhet, kan en tenke seg at «safety» og «effectiveness» bringes inn som tilleggs- 

dimensjoner i risikovurderingen.  
17

 Det foreligger ingen offisiell norsk oversettelse av standarden 
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 «Safety», tilsvarende «trygghet», eller «sikkerhet» som det benyttes i konteksten 

HMS, eller pasientsikkerhet: Frihet fra uakseptabel risiko for tap av liv og helse, eller 

skade på eiendom eller miljø 

 «Effectiveness», evne til å skape ønsket resultat for pasient og virksomheten 

 «data and system security», tilsvarende informasjonssikkerhet, informasjonsverdier er 

tilstrekkelig beskyttet mot tap av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

Standarden beskriver ansvar for virksomheten og virksomhetens ledelse. Videre vektlegges 

rollen «medical it-network risk manager». Denne rollen skal bl.a kommunisere med alle 

interessenter i risikostyringsarbeidet. Dette inkluderer produsenter av medisinsk utstyr, IT- 

leverandører, medisinsk teknologisk avdeling, interne tjenesteytere innen IKT og teknisk drift 

og kliniske brukere. Ansvar og oppgaver for produsenter av medisinsk utstyr og IT- 

leverandører er spesielt omtalt.  

 

IEC 80001 tar videre for seg risikostyring i et livsløpsperspektiv for medisinske IT-nettverk. 

Dette er knyttet opp mot endringsstyring slik det et beskrevet i andre standarder eller i ITIL
18

. 

Ved hver forespørsel om endring (f.eks. tilkobling av nytt medisinsk utstyr i IT-nettverket) 

skal det foreligge en endringsforespørsel. Et prosjekt riskovurderer endringen og oppdaterer 

risikodokumentasjonen («Risk management file»). Når restrisiko er akseptabel kan endringen 

implementeres i tråd med prosedyren for konfigurasjonsstyring. Etter at endringen er utført 

sikres akseptabel risiko gjennom monitorering og hendelsesstyring.  

Dokumentasjon av ansvar for utførelse av oppgaver i hele prosessen vektlegges gjennom 

inngåelse av «responsibility agreements». 

 

                                                 
18

 https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil 
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4 TILTAK FOR INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN  

 

Dette kapitlet omtaler en del sentrale bestemmelser, virkemidler og sikkerhetstiltak som er 

sentrale når en virksomhet skal sikre et tilstrekkelig nivå av informasjonssikkerhet og 

personvern i bruk av medisinsk utstyr. Delkapittel 4.1 til 4.5.2 beskriver generelle prinsipper 

og virkemidler, mens delkapittel 4.5.3– 4.11 beskriver sikkerhetstiltakene som er foreslått 

gjennomført i tilknytning til bruksscenariene fra forrige kapittel. 

 

Det henvises til faktaark og veiledere som inneholder utdypende informasjon. Relevansen av 

tiltak og løsninger i disse støttedokumentene må vurderes ut fra en samlet og konkret 

risikovurdering av det medisinske utstyret som skal sikres. 

4.1 Den registrertes rettigheter 

Den registrertes rettsikkerhet i personvernsammenheng er ivaretatt gjennom et sett ulike 

rettigheter og plikter.  

 

Når det registreres helse- og personopplysninger i virksomheten skal den registrerte være 

informert om at registreringen skjer. Bare ved å være informert om registreringen, vil den 

registrerte være i stand til å ivareta sine rettigheter. Den registrerte skal ha informasjon om 

sine rettigheter knyttet til samtykke, reservasjon, innsyn, retting og sletting.  

 

 

4.1.1 Taushetsplikt 

Den registrerte skal kunne være sikker på at helse- og personopplysninger fra medisinsk 

utstyr ikke blir gitt videre til uvedkommende. Personell som behandler slike opplysninger er 

derfor underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten følger av en rekke ulike bestemmelser, 

avhengig av hvilken rolle vedkommende personell har.  

 

Helsepersonell er underlagt taushetsplikt etter helsepersonelloven når det gjelder pasientens 

legems- eller sykdomsforhold samt andre personlige forhold personellet får vite om i 

egenskap av å være helsepersonell. Pasientjournalloven viderefører denne taushetsplikten til 

alle som får adgang til eller kunnskap om helseopplysninger fra et behandlingsrettet 

helseregister. Alle som behandler helse- og personopplysninger fra eller får tilgang til slike 

opplysninger fra medisinsk utstyr er derfor underlagt taushetsplikt.  

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at helsepersonell kan få utlevert helse- og 

personopplysninger eller få tilgang til slike opplysninger når de har tjenstlig behov, jf. 

helsepersonellovens regler om tilgang til og utlevering av helseopplysninger.  

 

4.1.2 Behandlingsgrunnlag 

 

Helse- og personopplysninger kan som hovedregel kun behandles dersom den registrerte 

samtykker til det. Dersom det ytes helsehjelp til pasienten er det imidlertid ikke et krav om 

samtykke for å opprette en pasientjournal. Helsepersonell som yter helsehjelp plikter å 

nedtegne relevante og nødvendige opplysninger om pasienten i en journal.  

Pasienten kan ikke motsette seg at helse- og personopplysninger blir journalført hvis 

helsehjelpen mottas; personellets journalføringsplikt går foran den enkeltes individuelle rett til 

å samtykke til eller nekte registreringen. Det ville si at den registrerte heller ikke kan motsette 
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seg at helse- og personopplysninger fra MU, som anses som nødvendig og relevante for 

helsehjelpen, blir nedtegnet i pasientjournalen. 

 

Den registrerte har som hovedregel rett til å motsette seg at det gis tilgang til eller utleveres 

helse- og personopplysninger om seg selv. Den registrerte kan motsette seg at andre 

virksomheter, enkelte helsepersonell eller grupper helsepersonell gis tilgang til eller får 

utlevert slike opplysninger. Slik reservasjon kan gjelde hele eller deler av journalen. Dette 

gjelder tilsvarende for helseopplysninger som genereres av MU. 
 

4.1.3 Innsynsretten  
 

Pasienter har som hovedregel innsynsrett i sin journal, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 

Innsynsretten består av tre elementer, som virksomheten må kunne håndtere for at 

innsynsretten skal bli reell og effektiv: 

  

o pasienten har rett til å se på og lese i sin egen journal med bilag  

o pasienten har - etter nærmere forespørsel - rett til kopi av (deler av) journalen  

o pasienten har - etter nærmere forespørsel - rett til en enkel og kortfattet forklaring av 

faguttrykk eller lignende  

 

Det er viktig å være klar over at pasienten har rett til innsyn i journalen med bilag uansett i 

hvilken type behandlingsrettet helseregister opplysningene behandles. Det ville si at så lenge 

helse- og personopplysninger lagres i MU vil pasienten ha rett til innsyn i disse. Det også 

viktig å påpeke at helse- og personopplysninger skal slettes fra MU når relevante og 

nødvendige opplysninger er nedtegnet i pasientjournalen, jf. pasientjournalforskriften. Innsyn 

i helse- og personopplysninger fra MU vil derfor i praksis som regel måtte gis ved innsyn i 

pasientjournalen.  

 

Medisinsk utstyr generer til en stor grad kun rådata og relevante og nødvendige opplysninger 

tolkes av ansvarlig helsepersonell og nedtegnes i pasientjournalen. I tilfeller hvor pasienten 

ønsker innsyn i opplysninger lagret i MU må det derfor gis forklaringer til pasienten om hva 

dataene betyr.. I mange tilfeller vil relevant og nødvendig informasjon kun kunne gis ved 

innsyn i pasientjournal hvor disse ble journalført. Det er derfor viktig å informere pasienten 

om dette.  

 

Pasienten har også rett til innsyn i hendelsesregister, eller logg, som viser hvem har hatt 

tilgang til eller fått utlevert opplysninger fra et behandlingsrettet helseregister. For MU kan 

det også være aktuelt å vise hendelsesregister over overføring av helse- og 

personopplysninger til pasientjournalen hvor slik logg finnes. Det vil i flere tilfeller ikke være 

mulig å vise slikt hendelsesregister i etterkant av bruk av MU ettersom ikke alt slikt utstyr kan 

føre slik logg. Når en pasienten ber om innsyn i hendelsesregister for slikt utstyr må det 

forklares hvorfor slik innsyn ikke er mulig 

 

4.1.4 Retting og sletting av helse- og personopplysninger, 

 

Den registrerte kan i en rekke sammenhenger kreve at feil i helse- og personopplysningene 

om vedkommende, blir rettet eller slettet. F.eks. følger det av pasient- og 

brukerrettighetsloven at den registrerte kan kreve at mangelfulle, feilaktige eller utilbørlige 

helse- og personopplysninger eller utsagn blir rettet. Det er helsepersonellet som må vurdere 

om det er adgang til å rette eller slette opplysninger i journalen. Retten til retting og sletting 

vil også gjelde for medisinsk utstyr hvor det lagres helse- og personopplysninger.  
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Ved retting i pasientjournal, skal opplysningen korrigeres, evt. supplert med ny journalføring 

slik at informasjonen samlet sett gir et mest mulig riktig bilde. Retting kan ikke skje ved at 

opplysninger slettes. Etter gitte vilkår kan opplysningene slettes. Utfyllende regler om retting 

og sletting finnes i helsepersonelloven §§ 42 og 43.  

 

4.2 Databehandlingsansvarlig 

 

Databehandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandling av helse- og 

personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Ved bruk av MU vil det være 

virksomheten som bruker utstyret ved pasientbehandlingen. Det kan være helseforetak, 

fastlege, kommune eller privat tjenesteyter som har valgt å ta i bruk MU som ledd i 

pasientbehandlingen. Det er virksomheten ved dens ledelse som har det formelle 

databehandlingsansvaret mens daglig informasjonssikkerhet og personvern kan delegeres til 

enkelte ansatte eller avdelinger innen virksomheten.  

 

Databehandlingsansvarlig har plikt til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og 

personvern ved bruk av medisinsk utstyr. Dette innebærer bl.a. å sørge for at: 

o det er vedtatt sikkerhetsmål- og strategi 

o det er etablert en sikkerhetsorganisasjon 

o det er etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet 

o styringssystemet etterleves og blir revidert (risikovurderinger, sikkerhetsrevisjon, 

avviksbehandling og ledelsens gjennomgang) 

o og at pasientens rettigheter blir oppfylt. 

Medisinsk utstyr omfattes også av ovennevnte krav, jf. Normen kap. 5.4.5 og skal derfor 

inngå i virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet.  

 

 

4.3 Inkludering av MU i styringssystem for informasjonssikkerhet 

 

Normen sier i kapittel 5.4.5 at medisinsk utstyr som behandler helse- og personopplysninger skal 

inkluderes i virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet, herunder i risikovurderinger, 

tilgangsstyring og prosedyrer for bruk, på linje med andre informasjonssystemer. 

 

For mer informasjon om oppbygging av styringssystem for informasjonssikkerhet vises det til 

Normens kapittel 4.1, 3.2 og 3.3, samt faktaark 02 og 03. Kulepunktene under peker på noen 

spesifikke dokumenter og virkemidler i styringssystemet der MU bør inkluderes.: 

 

 I beskrivelse av sikkerhetsorganisasjonen også synliggjøre ansvar for forvaltning av 

MU. Hvis det er etablert egne sikkerhetsfunksjoner knyttet til MU (f.eks. medical it-

network risk manager) skal dette fremgå av beskrivelsen. Virksomheten bør etablere 

faste samarbeidsfora mellom miljøene som er ansvarlig for sikkerhet, MU og IKT. 

Hvis virksomheten har etablert et sikkerhetsforum, bør representanter for forvaltning 

av MU inngå her. Klinisk side bør også være representert. Siden forvaltning av 

medisinsk utstyr som regel er organisatorisk plassert andre steder i organisasjonen enn 

IKT og sikkerhet, bør virksomheten legge til rette for faste samarbeidsfora. 

 Leverandører av medisinsk utstyr som f.eks. yter fjernsupport eller supporttjenester på 

MU som behandler helse- og personopplysninger skal tas med i leverandøroversikten. 
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 MU, og systemer som benyttes i tilknytning til MU, og som behandler helse- og 

personopplysninger, skal inngå i systemoversikten i virksomheten. En praktisk måte å 

løse dette på kan være å registrere «behandler helse- og personopplysninger» i 

registeret virksomheten uansett må ha på plass for å administrere og vedlikeholde MU.  

 Sørge for at nødvendige avtaler med leverandører er på plass, f.eks. 

databehandleravtaler. Se kapittel 4.5.4 for mer om når det er behov for 

databehandleravtale. 

 Inkludere MU i den gjennomførende delen av styringssystemet, f.eks. 

o Opplæring og bevisstgjøring 

o Tilgangsstyring og hendelsesregistrering 

o Prosedyrer for bruk 

 

 Inkludere MU i den kontrollerende delen av styringssystemet 

o Avviksbehandling ved informasjonssikkerhetsbrudd MU, herunder varsling til 

Datatilsynet ved uautorisert utlevering av personopplysninger. Digitale angrep 

på MU kan også medføre at Melding om feil og uønskede hendelser med 

elektromedisinsk utstyr skal sendes Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 

Beredskap. 

o Inkludere MU i virksomhetens sikkerhetsrevisjoner, f.eks. ved etterkontroll av 

gjennomførte sikkerhetstiltak. 

o Inkludere MU i gjennomføring av risikovurderinger 

o Inkludere MU i ledelsens gjennomgang, f.eks. ved å diskutere hvilke deler av 

den medisinske utstyrsparken der sikkerhetstiltak skal prioriteres etter 

gjennomførte risikovurderinger. 

 

En del av disse punktene er omtalt i mer detalj i teksten som følger. 

 

 

4.4 Opplæring og kompetanse 

 

Alle virksomheter i helsesektoren skal iverksette tiltak for å lære opp medarbeiderne i 

informasjonssikkerhet og i bruk av de ulike informasjonssystemene. Det er virksomhetens 

ledelse har ansvaret for å tilrettelegge og sørge for at dette gjennomføres. For en generell 

omtale av opplæring i informasjonssikkerhet vises det til Faktaark 09 – Opplæring av ledere 

og medarbeidere. 

 

Aktuelle målgrupper for opplæring i informasjonssikkerhet og personvern knyttet til 

medisinsk utstyr kan være brukere av MU, servicepersonell og IKT-personell. 

 

Brukere av medisinsk utstyr vil trenge opplæring i prosedyrer for bruk av utstyret på en måte 

som ivaretar informasjonssikkerheten. Dette vil være hensiktsmessig å gjennomføre som en 

integrert del av opplæring i korrekt og sikker bruk av utstyret. Slik opplæring er virksomheten 

pålagt å gjennomføre i henhold til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr § 8, og skal 

blant annet foretas ved nyanskaffelse, nyansettelse, bruk av vikar og vedlikeholdsopplæring.  

 

Servicepersonell og personell som forvalter medisinsk utstyr vil trenge opplæring i 

informasjonssikkerhet og personvern på samme nivå som IKT-personell. Det bør være et mål 

at slike ansatte får god kjennskap til både sikkerhetskrav for spesifikt utstyr, generelle 

sikkerhetskrav, samt virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet. Slik kan de 
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fagmiljøene som forvalter MU i det daglige, også ta ansvar for informasjonssikkerheten rundt 

utstyret. Hvis det er utpekt funksjoner med særlig ansvar for IKT og informasjonssikkerhet 

innen avdelingene med ansvar for forvaltning av MU, vil disse rollene kreve tyngre 

kompetanse innen informasjonssikkerhet, f.eks. innen gjennomføring av risikovurderinger. 

 

IKT-personell og personell innen informasjonssikkerhet vil ofte samarbeide med ansvarlige 

for forvaltning av MU. I konkrete prosjekter krever dette forståelse for funksjonen til det 

medisinske utstyret som inngår. Generelt er det viktig at IKT-personell og sikkerhetspersonell 

som har forståelse for særkravene i forskrifter til personell som skal reparere og vedlikeholde 

medisinsk utstyr og at endringer som påvirker MU og tilhørende systemløsninger kan medføre 

feil som påvirker utstyret/løsningens tiltenkte anvendelse og funksjonalitet. 

 

4.5 Leverandører og databehandlere 

 

Produsenten av medisinsk utstyr har ansvar for at utstyr fungerer etter hensikten. Dette 

innebærer at forvaltning av MU som regel vil innebære tett samarbeid mellom virksomheten 

og leverandørene. Service på stedet er vanlig, men også ulike typer fjernovervåkning og 

fjernsupport benyttes. I de tilfeller leverandøren skal behandle data på vegne av virksomheten 

vil også leverandøren ha rollen som databehandler. 

 

 

I dette kapitlet omtales fire områder av sikkerhetsmessig betydning ved samarbeid med 

leverandører: Anskaffelser, service og support fysisk hos virksomheten, fjernsupport, og bruk 

av databehandler. Oppfølging av leverandører er et viktig område. Godt samarbeid mellom 

alle interessenter (f.eks. medisinsk-teknologisk avdeling, IKT og Innkjøpsfunksjonen) og 

gode rutiner fra anskaffelse til utfasing av utstyr er vesentlig. 

 

 

4.5.1 Krav til informasjonssikkerhet og personvern til medisinsk utstyr ved anskaffelser  

 

I forbindelse med anskaffelser vil en virksomhet ofte ha en god mulighet til å stille 

sikkerhetskrav ovenfor mulige leverandører av medisinsk utstyr. Krav til 

informasjonssikkerhet vil være en av flere typer krav. Selv om kravene til funksjon og bruk 

naturlig vil veie tyngst, så bør likevel relevante til informasjonssikkerhet inngå. 

 

Som et utgangspunkt for krav anbefales det å bruke Faktaark 38 - Sikkerhetskrav til systemer. 

Ta utgangspunkt i bruksscenarioene i forrige kapittel for å velge ut hvilke krav som er 

relevante. 

 

For nettverkstilknyttet utstyr er det i tillegg relevant å ta med krav som er mer direkte knyttet 

til muligheten for å sikre MU som skal anskaffes mot digitale angrep.  Her kan anbefalinger 

fra amerikanske myndigheter (FDA) være et nyttig utgangspunkt
19

  for kravspesifikasjoner. I 

dette dokumentet med anbefalinger om sikkerhetstiltak som produsenter av medisinsk utstyr 

bør gjennomføre, anbefales det bl.a. tiltak knyttet til tilgangskontroll, integritet for kode og 

data, motstandsdyktighet mot digitale angrep, og dokumentasjon. Av dokumentasjon som 

anbefales er bl.a. risikovurderinger og beskrivelse av hvordan softwareoppdateringer og 

beskyttelse mot skadelig kode skal ivaretas.  

 

                                                 
19

 FDA, 2014: Content of Premarket Submissions for Management of Cybersecurity in Medical Devices 

http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm356190.pdf
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Anskaffelser skal alltid foregå i tett samarbeid med medisinsk-teknologiske avdelinger og 

klinikker. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr krever at utstyret skal være vurdert av 

teknisk personell og bruker at det egner seg for det tiltenkte området før anskaffelse og bruk 

av utstyr. En innkjøper skal derfor aldri anskaffe noe utstyr uten at dette er faglig klarert av 

bruker og medisinsk tekniske avdelinger. 

 

4.5.2 Service og support fysisk hos virksomheten 

 

Det bør foreligge en skriftlig avtale mellom leverandøren og virksomheten som regulerer 

dette.  

 

Leverandørens ansatte som utfører arbeidet skal undertegne taushetserklæring. Her kan en ta 

utgangspunkt i Normens mal for taushetserklæring for konsulenter (se www.normen.no). Det 

er ikke nødvendig at virksomheten administrerer taushetserklæringene for leverandørens 

ansatte. Dette kan gjøres av leverandøren selv, men virksomheten skal ha rett til innsyn.  

 

Det kan være andre forhold som bør reguleres enten i serviceavtalen eller i instruks / 

erklæring. Dette kan være f.eks. endringshåndtering, varsling ved fremmøte, om 

leverandørens representant skal følges i spesielle områder, sikkerhet ved tilkobling av egen pc 

eller minnepinner, samt utkopiering av feillogger som kan inneholde helse- og 

personopplysninger. 

 

 

4.5.3 Fjernsupport 

 

Følgende krav bør legges til grunn: 

 

 Etablering av løsning for fjernsupport og løsningsvalg skal være forankret i 

virksomhetens styringssystem, behov, og risikovurdering 

 Det skal foreligge skriftlig avtale med leverandør 

 Følgende dokumentasjon skal foreligge: 

o Signert taushetserklæring med henblikk på tilgang til helse- og 

personopplysninger. Leverandøren oppbevarer disse for eget personell. 

o Lest og akseptert sikkerhetsinstruks 

o Nødvendige prosedyrer (f.eks. opplæring, autentisering, autorisasjon, 

avviksbehandling, hendelsesregistrering, sletting, oppgaver ved oppkobling og 

kontroll) 

 Valg og etablering av teknisk løsning 

o Den ytre termineringen bør skje gjennom en brannmur og i en egen DMZ-sone 

for fjernaksess 

o Kun forhåndsgodkjent og eksplisitt definert trafikk tillates 

o Det anbefales autentisering skal være med sikkerhetsnivå 4. Risikovurderingen 

skal vise at valgt autentiseringsløsning er sikker. 

o Om det foreligger et faglig behov for at leverandøren flytter helse- og 

personopplysninger til leverandørens sikre nettverksområder skal det utføres i 

henhold til en databehandleravtale 

o All ekstern kommunikasjon med helse- og personopplysninger skal krypteres 

med minimum krypteringsstyrke som tilsvarer bruk av PKI eller 

virksomhetssertifikat i henhold til gjeldende ”Kravspesifikasjon for PKI i 

offentlig sektor” er tilfredsstillende. 1 
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o Det skal være løsninger for å hindre ondsinnet programvare hos leverandøren 

og virksomheten 

o Det skal sikres med tekniske tiltak at leverandørens arbeidsstasjon ikke er 

tilkoblet andre nettverk når det gjennomføres tilkobling til virksomhetens 

nettverk 

 Det skal etableres hendelsesregistrering 

 

For utdypende informasjon fjernsupport vises det til Normens Veileder for fjernaksess om 

temaet samt Faktaark 36 - Fjernaksess for vedlikehold og oppdateringer. 

 

 

4.5.4 Bruk av databehandler 

Når eksterne leverandører behandler helse- og personopplysninger på vegne av 

databehandlingsansvarlig, f.eks. ved ekstern lagring eller sletting, er disse å anse som 

databehandlere. Databehandler kan ikke behandle helse- og personopplysninger på annen 

måte en det databehandlingsansvarlig har bestemt. Denne avtalen skal regulere hvilke 

opplysninger databehandler skal behandle og for hvilket formål. I tilfeller hvor leverandøren 

skal bruke underleverandør/er skal disse inngå en databehandleravtale som gjenspeiler avtalen 

mellom databehandlingsansvarlig og leverandøren. Ved anskaffelse av MU er det anbefalt å 

anskaffe utstyr hvor leverandøren ikke behandler helse- og personopplysninger eller i hvert 

fall begrense slik behandling til det som er absolutt nødvendig for tiltenkt bruk av utstyret.  

 

Databehandleravtalen skal inneholde krav om at ansatte hos leverandører skal undertegne en 

taushetserklæring på lik linje som ansatte i den databehandlingsansvarliges virksomhet. 

Databehandlingsansvarlig kan kunne se slike taushetserklæringer ved behov.  

 

Normen faktaark 10 gir ytterligere informasjon om bruk av databehandler samt mal for 

databehandleravtale.  

 

I tilfeller hvor ekstern leverandør eller servicepersonell ikke skal behandle data på vegne av 

databehandlingsansvarlig kreves det ikke en databehandleravtale. Innsyn i person- eller 

helseopplysninger utløser i seg selv ikke behov for Databehandleravtale. Det kreves ikke en 

databehandleravtale i tilfeller hvor ekstern leverandør eller servicepersonell bare skal utføre 

tjenesteoppdrag som omfatter installasjon, konfigurasjon, vedlikehold og andre tekniske 

tjenester som utføres av leverandøren på MU som eies, leies eller på annen måte disponeres 

av oppdragsgiveren. Dette er forutsatt at det ikke medfører databehandling ved at 

personopplysninger endres, kopieres eller hentes ut og tilgangen ikke benyttes til medisinsk 

behandling eller diagnostikk. I slike tilfeller bør servicepersonell likevel undertegne 

taushetserklæring i tilfelle de kommer i kontakt med helse- og personopplysninger ved sitt 

arbeid, f.eks. utskrifter som ligge i utstyret eller opplysninger på skjerm. Se Normens mal for 

taushetserklæring for eksterne konsulenter for et eksempel på en slik erklæring.  

  

 

4.6 Fysisk sikring 

Lagringsenhet for medisinsk utstyr som behandler helse- og personopplysninger skal 

plasseres i avlåst rom eller i bemannet område.  For flere detaljer om fysisk sikring, se 

faktaark 17. 
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4.7 Sikkerhetstiltak ved datalagring 

Et sikkerhetstiltak som bør vurderes er om avidentifiserte data kan benyttes i løsningen, f.eks. 

at data knyttes til stuenummer og tid, fremfor pasientidentifikasjon.  Her må imidlertid 

behovet for sikker identifisering av pasienten vurderes og veie tungt. Hvis det er forsvarlig og 

praktisk mulig ikke å identifisere pasienten direkte i registreringen av kliniske data, vil dette 

spille inn i risikovurderingen av informasjonsbehandlingen (selv om også avidentifiserte 

personopplysninger er personopplysninger). 

 

Overskuddsinformasjon, DVs lagring av opplysninger som ikke lenger er nødvendige og 

relevante i MU, bør være et område som vurderes, og der det ved behov treffes tiltak. Jevnlig 

manuell sletting er eksempel på tiltak. 

 

Behovet for sikkerhetskopiering av data som lagres på MU og tilhørende systemer må 

klarlegges gjennom risikovurderingen. Her er konfigurasjonsstyring av stor betydning, så 

endring av servernavn osv. ikke medfører at sikkerhetskopieringen utilsiktet faller ut. 

Tilbakelegging av data (restore) må testes jevnlig.  Se Faktaark 21 - Sikkerhetskopi (backup) 

for flere detaljer. 

 

Et annet risikomoment er at helse- og personopplysninger kommer på avveie gjennom 

avhending eller utfasing utstyr. Virksomheten må ha prosedyrer for sikker sletting. Se 

Faktaark 34 - Håndtering av lagringsmedia. 

 

 

4.8 Tilgangsstyring  

Formålet med tilgangsstyring er å sikre at helse- og personopplysninger kun er tilgjengelig 

etter tjenstlig behov. Dette innebærer at brukere autentiseres på en betryggende måte, og at 

tilganger tildeles, administreres, kontrolleres og fjernes. 

 

For utfyllende informasjon om tilgangsstyring vises det til Normen kapittel 5.2 og Faktaark 14 

- Tilgangsstyring. 

 

Det må vurderes i hvilket omfang tilgangsstyring skal tas i bruk for MU for å sikre at kun 

personell med tjenstlig behov får tilgang til helse- og personopplysninger.  Bruksscenariene i 

kapittel 3 er et utgangspunkt for vurdering av behovet og forholdsmessig sikkerhet.  I mange 

tilfeller vil fysisk sikring av utstyret innebære tilstrekkelig sikring, mens komplekse 

fagsystemer med store datamengder vil kreve tilgangsstyring på samme nivå som 

virksomhetens elektroniske pasientjournalsystem. For en del typer MU vil også rask tilgang til 

utstyret være avgjørende, slik at krav til innlogging ikke lar seg gjennomføre.  

 

Tilgangsstyring avhenger av autentisering og autorisering. Autentiseringen innebærer at 

brukeren må identifisere seg overfor IKT-løsningen vha. en autentiseringsmekanisme som 

brukernavn/passord, smartkort o.l. Autentiseringen skal sikre at rett person autoriseres og får 

tilgang til helse- og personopplysninger, og at hendelsesregistreringen viser hvem som 

faktisk har hatt tilgang. Autentiseringsmekanismen må være av tilstrekkelig kvalitet og styrke 

– og tildeling må skje på en betryggende måte.  

 

Ulike anvendelser vil stille ulike krav til styrken på autentiseringen. Intern pålogging til et 

fagsystem knyttet til MU vil kreve individuelle brukernavn og passord, mens ekstern 

pålogging vil kreve sterkere autentisering i tråd med Normens kapittel 5.2.1.  For frittstående 
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MU er det ofte ikke hensiktsmessig å benytte pålogging, men heller sikre informasjonen 

gjennom fysisk sikring. Som et minimum bør likevel bruk av hardkodede passord unngås.  

 

Autorisering innebærer tildeling, administrering og kontroll av tilgang til informasjon i IKT-

systemet. Ulike tilgangsnivåer basert på rollestyring (f.eks. «lege» og «administrator») er en 

vanlig mekanisme for tilgangsstyring. Tilordning av ulike roller til individuelle brukere er 

som regel aktuelt i større fagsystemer tilknyttet MU. For alle typer MU bør tilgang til 

administratorrettigheter begrenses. 

 

Konsolidering av systemer tilknyttet MU, f.eks. sammenslåing av avdelingsvise databaser til 

et felles system for hele sykehuset, vil ofte medføre behov for mer fingranulert tilgangsstyring 

for å sikre at tilgang til helse- og personopplysninger skjer etter tjenstlig behov.  

 

Krav til tilgangsstyring for MU er ikke et «særnorsk» krav. I sin «Content of Premarket 

Submissions for Management of Cybersecurity in Medical Devices» fra FDA(oktober 2014) 

anbefales følgende sikkerhetstiltak for å begrense tilgang kun til autoriserte brukere: 

 Begrens tilgang til utstyr gjennom autentisering av brukere (f.eks. brukernavn og 

passord, smartkort og biometri) 

 Bruk automatisk avslutning av inaktive sesjoner etter en viss tid 

 I tilfeller der det er hensiktsmessig, bruk rollebasert tilgangsstyring (f.eks. 

«helsepersonell» og «administrator») 

 Krev sterkere autentisering for privilegert tilgangsnivå (administratorer og 

servicepersonell) 

 Unngå hardkodede passord og beskytt tilgang til passord for privilegert tilgangsnivå 

 I tilfeller der det er hensiktsmessig, bruk fysisk sikring på utstyr og 

kommunikasjonsporter for å hindre at utstyret tukles med. 

 Krev autentisering eller andre sikkerhetstiltak for å sikre at programvareoppdateringer 

på utstyret er autorisert. 

 

Dette kan være krav som kan tas inn i kravspesifikasjoner ved anskaffelser av MU. 

 

4.9 Hendelsesregistrering  

 

Pasient / bruker har rett til å få innsyn i hvem som har hatt tilgang til helseopplysninger som 

er knyttet til pasientens eller brukerens navn eller fødselsnummer.  Dette vil fremgå av 

hendelsesregisteret. I tillegg skal virksomheten selv aktivt bruke hendelsesregisteret for å 

avdekke uautorisert tilgang (snoking). Hendelsesregistrering og oppfølging er nærmere 

omtalt i faktaark 15.  Innsyn i hendelsesregistre er omtalt i Faktaark 50 - Innsyn i 

hendelsesregistre.  

 

Hendelsesregistrering er aktuelt der det samtidig benyttes tilgangsstyring. Uten individuell 

pålogging med unik identifikasjon av brukere er det ikke mulig si noe sikkert om hvem som 

har hatt tilgang til pasientens helseopplysninger.   
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4.10 Nettverkssikkerhet og tiltak mot skadelig kode 

 

Når digitale angrep mot MU er et mulig trusselscenario må det gjennomføres tiltak som sikrer 

utstyret mot ondsinnet programvare. Dette kan skje på ulike måter, bl.a: 

 Anti-virus programvare 

 Holde utstyret jevnlig oppdatert med programvareoppdateringer 

 Ikke tildel sluttbrukere administrator-rettigheter 

 Blokker kjøring av ikke-autoriserte programmer («hvitelisting»)
20

 

 Segmentere MU på dedikerte nettverk. Kommunikasjon inn og ut av dette nettverket 

begrenses og kontrolleres.  

 

Selv om MU som er sårbart for ondsinnet programvare er plassert på lukkede nett, kan 

skadelig kode spre seg via f.eks. minnepinner som blir brukt til å patche/oppdatere systemer. 

Anti-virus programvare og jevnlig programvareoppdatering kan derfor være et aktuelt tiltak 

også for utstyr som er adskilt fra øvrige nettverk. 

 

For å planlegge og opprettholde sikkerhetstiltak mot digitale angrep, er det nødvendig å ha 

oversikt over konfigurasjon og dataflyt. Dette er en forutsetning både for gode nok 

risikovurderinger, og for effektiv konfigurasjonsstyring. 

 

I tråd med anbefalinger fra FDA
21

 bør leverandøren fremlegge dokumentasjon for hvordan 

dette skal ivaretas i hele utstyrets levetid. Dette er særlig aktuelt å stille krav til i forbindelse 

med anskaffelser. Anbefalingene inneholder også noen momenter som er relevante for 

programvareoppdateringer: 

 Krav til kodesignatur for programvareoppdateringer 

 Systematiske prosedyrer for hvordan oppdateringer skal skje 

 Mulighet for sikkerhetsmonitorering av MU 

 Informasjon til sluttbruker om hva vedkommende skal gjøre ved mistanke om 

sikkerhetsbrudd knyttet til utstyret 

 «Fail-safe» modus for utstyret, slik at kritisk funksjonalitet opprettholdes selv ved et 

digitalt angrep. 

 Mulighet for at en autorisert bruker kan rulle tilbake opprinnelig konfigurasjon ved 

behov. 

 

I tilfeller hvor MU kommuniserer over eksterne nettverk virksomheten ikke har kontroll med 

selv, skal kommunikasjonen krypteres. Det vises til faktaark nr 24 – kommunikasjon over 

åpne nett. 

 

 

                                                 
20

 Se f.eks. https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-01-fire-

effektive-tiltak-mot-dataangrep.pdf 
21

 Content of  Premarket Submissions for Management of Cybersecurity in Medical Devices, FDA, oktober 2014 

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM356190.pdf
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4.11 Annet 

4.11.1 Skytjenester 

I de tilfellene det lagres helse- og personopplysninger i skyen (eksterne serverparker som ofte 

er tilknyttet internett, se f.eks. bruksscenario 14), innebærer dette at leverandøren av 

skytjenesten har rollen som databehandler ovenfor databehandlingsansvarlig, og det kreves 

en databehandleravtale. For mer informasjon vises det til veileder om skytjenester (i 

skrivende stund under utarbeidelse). 

 

4.11.2 Tilgang til helseopplysninger utover virksomhetsgrenser. 

 

I henhold til pasientjournalloven kan det gis tilgang til helseopplysninger utover 

virksomhetsgrenser på to måter: 

 To eller flere virksomheter kan samarbeide om felles journal som skal erstatte 

virksomhetenes interne journal. Dette vil være aktuelt hvis to eller flere virksomheter 

samarbeider om et felles fagsystem som benyttes i tilknytning til MU. Det vises til 

Normens kapittel 5.8.5 og Veileder med avtaleeksempler ved samarbeid om felles 

journal.  

 Det kan etableres tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. Med tilgang menes 

at helsepersonell i en virksomhet gis adgang til direkte elektronisk å hente frem 

helseopplysninger om pasienter/brukere registrert ved en annen virksomhet. Dette er 

aktuelt hvis en bruker fra virksomhet A skal gis tilgang til å logge seg inn i fagsystem i 

virksomhet B – f.eks. for å bistå i tolkning av resultater. Det vises til Normens kapittel 

5.8.6, og veileder om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter.  

I tillegg kan helseopplysninger utleveres fra en virksomhet til en annen, f.eks. gjennom 

meldingsutveksling.  

 

4.11.3 Utlevering av helseopplysninger til utlandet. 

 

Helse- og personopplysinger kan overføres til land innen EU/EØS-området 

Overføring av helse- og personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området er som 

hovedregel ikke tillatt.  Slik overføring er likevel tillatt hvis den utenlandske 

databehandlingsansvarlige skriftlig forsikrer overfor virksomheten at opplysningene vil bli 

behandlet i samsvar med EUs regelverk og pasienten har gitt samtykke. For ytterligere 

informasjon, se Datatilsynets nettsider. 
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5 MALER 

a. Mal for risikovurdering med eksempler på uønskede hendelser av 
betydning for informasjonssikkerhet knyttet til medisinsk utstyr 

 

Kan brukes som utgangspunkt for risikovurdering. Listen over uønskede hendelser må 

tilpasses virksomheten. Se ellers eksempel på en konkret vurdering av uønsket hendelse til 

slutt i malen. Det vises til faktaark 07 – Risikovurdering og faktaark 05 – Fastsette nivå for 

akseptabel risiko. 

  RISIKOVURDERING 
Virksomhet:    

Vurdert av:    Dato:   

Formålet med risikovurderingen:    

 

 

 
Forhold som er vurdert  

(uønsket hendelse / senario) 

Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 
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Lav risiko, f.eks. risiko < 5 

Tiltak ikke nødvendig.         
 

Middels risiko, f.eks. mellom 6 og 8  

Tiltak må vurderes gjennomført 
 

Høy risiko, f.eks. risiko > =9   

Tiltak skal gjennomføres 

1.  Ansatte har ikke fått opplæring i hvordan 

bruk av MU skal skje i henhold til 

prosedyrer i virksomheten 

                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     
Høy risiko 

2.  Pasient ser opplysninger om en annen 

pasient på PC/visningsutstyr (som er 

plassert slik at innsyn er mulig) 

                      
 1       2      3       4 

                      
 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     

Høy risiko 

3.  Manglende passord / felles passord på 

utstyret 
                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       
Middels risiko     

Høy risiko 

4.  MU / Server med helse- og 

personopplysninger fra MU er stjålet 

(inklusive sikkerhetskopi som satt i 

maskinen) 

                      
 1       2      3       4 

                      
 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     

Høy risiko 

5.  Identifiserbare helse-  og 

personopplysninger på MU som ikke 

lenger er nødvending og relevant blir ikke 

slettet. 

                      
 1       2      3       4 

                      
 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     

Høy risiko 

6.  Manglende tilgangskontroll til utstyr, 

system eller lagringsområde med helse- 

og personopplysninger (personell uten 

tjenstlig behov har tilgang) 

                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     
Høy risiko 
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Forhold som er vurdert  

(uønsket hendelse / senario) 

Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 
Sannsynlighet 

x konsekvens 
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Lav risiko, f.eks. risiko < 5 
Tiltak ikke nødvendig.         

 

Middels risiko, f.eks. mellom 6 og 8  
Tiltak må vurderes gjennomført 

 

Høy risiko, f.eks. risiko > =9   

Tiltak skal gjennomføres 

7.  Manglende hendelsesregistrering  hos 

utstyr, system eller lagringsområde med 

helse- og personopplysninger  

                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       
Middels risiko     

Høy risiko 

8.  Ansatt som slutter blir ikke fjernet som 

bruker i system med tilgang til helse- og 

personopplysninger fra MU 

                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     

Høy risiko 

9.  Helse- og personopplysninger fra MU 

inkluderes ikke i backup 
                      

 1       2      3       4 
                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     

Høy risiko 

10.  Manglende tilgjengelighet ved lokale 

systemfeil 
                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       
Middels risiko     

Høy risiko 

11.  Manglende tilgjengelighet ved nedetid på 

sentral infrastruktur 
                      

 1       2      3       4 
                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     

Høy risiko 

12.  Sikkerhetskopi oppbevares ikke avlåst, 

brannsikkert og adskilt fra driftsutstyret 
                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       
Middels risiko     

Høy risiko 

13.  Digitale angrep (datavirus  eller ondsinnet 

kode via f.eks. minnepinne eller nettverk) 

fører til at utstyret blir utilgjengelig 

                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     
Høy risiko 

14.  Digitale angrep mot MU, slik at utstyret 

blir brohode for slike angrep videre inn i 

infrastrukturen. 

                      
 1       2      3       4 

                      
 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     

Høy risiko 

15.  Manglende kryptering / sikring av trådløs 

kommunikasjon kan medføre uautorisert 

tilgang til opplysninger 

                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     
Høy risiko 

16.  Utilsiktet lagring av helse- og 

personopplysninger hos leverandør (ved 

fjernaksess for support) 

                      
 1       2      3       4 

                      
 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     

Høy risiko 

17.  Utilsiktet lagring av helse- og 

personopplysninger i tekniske logger. 
                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       
Middels risiko     

Høy risiko 

18.  Manglende databehandleravtale der det er 

krav til dette 
                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     
Høy risiko 

19.  Data slettes ikke hos databehandler ved 

opphør av avtale 
                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       
Middels risiko     

Høy risiko 

20.  Manglende avtaler for tjenestenivå, f.eks. 

oppetid og support. 
                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     
Høy risiko 

21.  Utlevering av personopplysninger utenfor 

EU/EØS-området 
                      

 1       2      3       4 
                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     

Høy risiko 
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Forhold som er vurdert  

(uønsket hendelse / senario) 

Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 
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Lav risiko, f.eks. risiko < 5 
Tiltak ikke nødvendig.         

 

Middels risiko, f.eks. mellom 6 og 8  
Tiltak må vurderes gjennomført 

 

Høy risiko, f.eks. risiko > =9   

Tiltak skal gjennomføres 

22.  Det lagres helse- og personopplysninger 

som ikke er lenger er nødvendig og 

relevante på utstyr / system. 

                      

 1       2      3       4 

                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       
Middels risiko     

Høy risiko 

 

 

 

 
Beskrivelse av tiltak  

(Nr. 1 har høyest prioritet) 
Betydning/ 

Kommentar 

 

Referanse 

til  

linje nr. 

over 
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Eksempel på konkret vurdering av uønsket hendelse: 

Virksomheten beslutter å benytte følgende akseptkriterier
22

: 
Lav risiko, f.eks. risiko < 5. Tiltak ikke nødvendig. 

Middels risiko, f.eks. mellom 6 og 8. Tiltak må vurderes gjennomført 

Høy risiko, f.eks. risiko > =9. Tiltak skal gjennomføres 

 

Et spirometriapparat er koblet til en pc med et lokalt installert fagsystem.  Det tas ikke backup 

av databasen. Sannsynligheten for at data kan gå tapt vurderes som mulig, og konsekvensen er 

alvorlig. 

Risiko = 3 x 3 = 9. Høy risiko, tiltak må gjennomføres. 

 
Forhold som er vurdert  

(uønsket hendelse / senario) 

Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 
Sannsynlighet 

x konsekvens 

 

1
 =

 U
sa

n
n

sy
n

li
g

 

2
 =

 M
in

d
re

 S
an

n
sy

n
li

g
 

3
 =

 M
u
li

g
 

4
 =

 S
an

n
sy

n
li

g
 

1
 =

  
U

b
et

y
d

el
ig

 

2
 =

  
M

o
d
er

at
 

3
 =

  
A

lv
o

rl
ig

 

4
 =

  
K

ri
ti

sk
 

Lav risiko, f.eks. risiko < 5 
Tiltak ikke nødvendig.         

 

Middels risiko, f.eks. mellom 6 

og 8  
Tiltak må vurderes gjennomført 

 

Høy risiko, f.eks. risiko > =9   

Tiltak skal gjennomføres 

1 Tap av spirometridata ved disk-kræsj på 

lokalt installert fagsystem 
                      

 1       2      3       4 
                      

 1       2      3      4 

Lav risiko       

Middels risiko     

Høy risiko    

 

 
Beskrivelse av tiltak  

(Nr. 1 har høyest prioritet) 
Betydning/ 

Kommentar 

 

Referanse 

til  

linje nr. 

over 

1 Flytte database til lagringsområde på nett Database vil inngå i 

backup. 1 

 

 

                                                 
22

 Se faktaark 05 – Fastsette nivå for akseptabel risiko. 
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6 VEDLEGG 

 

 Referanser til dokumenter, nettartikler og litteratur 
o FDASIA Health IT Report - 

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsand
Tobacco/CDRH/CDRHReports/UCM391521.pdf 

 

 

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/CDRHReports/UCM391521.pdf
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/CDRHReports/UCM391521.pdf
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6.1 Bruksscenarier 
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1 MU uten behandling av informasjon Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

2 Frittstående MU uten lagring. 
Ja Ja

Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

3 Frittstående MU uten lagring, med utskrift på papir Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

4 Frittståande MU som lagrer i et internt arkiv. Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei

5
Frittstående/nettverkstilkoplet MU som viser sanntids 

pasientdata. 
Ja Ja

Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei

6

Nettverkstilkoplet MU som henter worklist med 

pasientidentifikasjon over nettet, men lagrer data/rapport bare 

lokalt. 

Ja Kan

Ja Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei

7
Nettverkstilkoplet MU som lagrer data/rapport eksternt og 

internt 
Ja Ja

Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei

8
Nettverkstilkoplet MU som lagrer data/rapport både eksternt og 

internt (permanent)
Ja Ja

Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei

9
Nettverkstilkoplet MU som lagrer data/rapport både eksternt og 

internt. Leverandør/fabrikant har VPN tilgang til EMU. 

Ja Ja

Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja

10
Nettverkstilkoplet MU som er en arbeidsstasjon eller server uten 

pasienttilkopling. 
Ja Ja

Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei

11 MU som overfører data via mobilnettverk (f.eks. fra ambulanser)

Ja Ja

Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Kan Ja

12
MU som pasient har med hjem, dataoverføring via internt minne 

som tas ut og avleses i pc

Ja Ja
Kan Ja Nei Nei Nei Nei Ja Ja Kan Nei Nei

12b
MU som pasient har med hjem, dataoverføring tilkobling av 

utstyret til avlesningsstasjon
Ja Ja

Kan Ja Nei Nei Nei Nei Ja Ja Kan Nei Nei

13
MU som pasienten har hjemme, og som sender data trådløst via 

aksesspunkt
Ja Ja

Kan Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Kan Nei Nei

14 MU der data kan lagres i skytjeneste Ja Ja Kan Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja

15

MU der data lastes opp til skytjeneste fra pasienten, og der 

tjenesten omfatter preprosessering, analyse eller diagnostikk før 

resultatet oversendes virksomheten.

Ja Ja

Kan Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja

16
MU som pasient har med hjem, og der pasienten på eget initiativ 

overfører data fra utstyret  til skytjeneste 

Omfattes  ikke av vei lederen
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6.2 Deltagere i referansegruppen 

 

Navn Funksjon / rolle Virksomhet 

Barbro Salte Avdelingsingeniør MTA Akershus Universitetssykehus HF 

Braar Larsen Senioringeniør Datatilsynet 

Ted Tøraasen Overingeniør Datatilsynet 

Villy Rønneberg Senioringeniør DSB 

Svein Medås Seksjonsleiar  Helse Bergen 

Andy Hyde Spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 

Tor Ottersen 
Seniorrådgiver, leder sekretariatet for 
Normen Helsedirektoratet, avd. samhandling og jus 

Bjørn Kristian Berge Seniorrådgiver Helsedirektoratet, avd. medisinsk utstyr og legemidler 

Hólmar Õrn Finnsson Seniorrådgiver Helsedirektoratet, avd samhandling og jus 

Jan Henriksen Seniorrådgiver Helsedirektoratet, avd samhandling og jus  

Jan Gunnar Broch Seniorrådgiver Helsedirektoratet, avd samhandling og jus  

Lars Erik Baugstø-Hartvigsen IKT-sikkerhetsleder Helse-Vest IKT 

Hallgeir Nisja Rådgiver IT sikkerhet HEMIT 

Britt Fjærli Aune Prosjektleder Norsk Helsenett SF 

Øyvind Høyland IT-koordinator MTA St. Olavs hospital 

Brad Folsom Informasjonssikkerhetsleder Stavanger Universitetssjukehus HF 

Lene Månsson Seksjonsleder Medisinsk teknisk seksjon Sykehuset Telemark HF 

Lars Cato Skaar IT-sikkerhetskoordinator Sykehuset Østfold HF 

Ole Einar Småkåsin Product Manager Vingmed AS / MedtekNorge 
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