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INVITASJON TIL 

REGIONALT KURS I INFORMASJONSSIKKERHET BASERT 
PÅ NORMEN FOR MEDISINSK-TEKNISK PERSONELL 

 
 

<Virksomhet> i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett inviterer til kurs i 
informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personell i <Virksomhet> 
 Kurset et todelt: En generell del for alt medisinsk-teknisk personell, og en fordypningsdel for 
ansatte med mer IKT-relaterte oppgaver.  
Kurset tar utgangspunkt i Normens veileder for medisinsk utstyr – personvern og 
informasjonssikkerhet 
 
Mål med kurset: Kurset skal bidra til å skape felles forståelse for trusler, krav og 

tilnærming til informasjonssikkerhet hos virksomheter som benytter medisinsk utstyr. Kurset 
skal hjelpe deltakerne til å implementere Normens krav til behandling av helse- og 
personopplysninger i medisinsk utstyr med tilhørende systemløsninger og applikasjoner på 
en praktisk måte.  
 
Målgruppe:  Medisinsk-teknisk personell / ledere som har ansvar for drift og vedlikehold 

av utstyr, samt medisinsk-teknisk personell som jobber med anskaffelse, drift og installasjon 
av it-systemer. Relevant samarbeidende personell (f.eks. klinisk personell, IKT, 
informasjonssikkerhet, anskaffelse og juridisk). 
 
Tid og sted: 

 Generell del for alt medisinsk-teknisk personell 
<Dato(er), en eller to dager, klokkeslett, sted> 

 Fordypning for ansatte med IKT-relaterte oppgaver 
<Dato, klokkeslett, sted> 

 
 
 

 
Påmelding: 
<info> 
 
 
 
Kontaktperson: 
<info> 
 

https://ehelse.no/Documents/Normen/1%20Veiledere/Veileder%20MU/veileder%20MU%20og%20pv%20-infosikk%20v%201.1.pdf
https://ehelse.no/Documents/Normen/1%20Veiledere/Veileder%20MU/veileder%20MU%20og%20pv%20-infosikk%20v%201.1.pdf


Kursplan: 
Generell del 

0930 Introduksjon 
• Informasjonssikkerhet og personvern 
• Lovverk 
• Normen 

1030 Medisinsk utstyr og digitale sårbarheter v/ HelseCERT 
• Trusselbildet og cybersikkerhet for medisinsk utstyr 
• Erfaring fra inntrengingstester 

1130 LUNSJ 

1215 Normens veileder for informasjonssikkerhet og personvern 
medisinsk utstyr 
Se Normens veileder for medisinsk utstyr – personvern og informasjonssikkerhet 

1345 Risikovurdering av informasjonssikkerhet, medisinsk utstyr 

 Case / gruppearbeid 

1500 Oppsummering, spørsmål 

1530 Slutt 

 
Fordypning 

0900 Aktuelle faktaark og veiledere i Normen 

1000 Normens krav 

 Tilgangsstyring og logging  

  Tekniske og fysiske sikkerhetsløsninger 

 Kommunikasjonssikkerhet 

 Forholdet til leverandører - databehandleravtaler 

1200 LUNSJ 

1300 Normens krav og anbefalinger fra kravspek til innføringsprosjekt 

 Krav til systemer (FA 38) og selvdeklareringsdokumenter 

 Krav til medisinsk utstyr, se f.eks. http://ehandboken.ous-
hf.no/document/109945 

 Testdata 

 Sikkerhetskrav i prosjektgjennomføring 

1430 Normens fjernaksessveileder 
https://ehelse.no/veileder-for-fjernaksess 

1500 Oppsummering, spørsmål 

1530 Slutt 

 

https://ehelse.no/Documents/Normen/1%20Veiledere/Veileder%20MU/veileder%20MU%20og%20pv%20-infosikk%20v%201.1.pdf
https://ehelse.no/faktaark-38-sikkerhetskrav-for-systemer
http://ehandboken.ous-hf.no/document/109945
http://ehandboken.ous-hf.no/document/109945
https://ehelse.no/veileder-for-fjernaksess

