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Høringssvar til Utkast til versjon 6.0 av Norm for informasjonssikkerhet 

 

 

Allmennlegeforeningen har ikke rukket å vurdere endringene som foreslås, men vi 

har noen generelle innspill om Normen. 

 

Normen er et obligatorisk regelverk for IT-driften hos fastlegene. Utformingen av Norm-

dokumentene har vært så omfattende og utilgjengelige for klinisk arbeidende leger at det store 

flertallet kun har et overfladisk kjennskap til innholdet. 

 

Papporten Evaluering av fastlegeordningen som ble fremlagt 3. september 2019 bekrefter at 

ordningen er under stort press. Fastlegene oppgir at de har utfordringer med å prioritere 

kontinuerlig kvalitetsarbeid, og mangler rammebetingelser for å kunne etterleve selv 

forskriftsfestede krav. Det å vite at man har signert på noe man ikke har kapasitet til å sette 

seg inn i er en belastning. Vi vil derfor (igjen) understreke betydningen av at Normens krav 

må presenteres på en praktisk og forståelig måte. Arbeidet med revisjoner har liten mening 

om det ikke når ut til dem det gjelder. Det må derfor settes av nok ressurser til en god 

implementering. 

 

Det er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig å lage forenklede versjoner av Norm-

dokumentene. Man bør i stedet vurdere å understøtte det som finnes av kvalitetsarbeid 

(Trinnvis, Skil), slik at utbredelse og bruk av kvalitetsverktøy stiger. Trinnvis og Skil er gode 

kanaler for spredning av en praksisnær forståelse av regelverket. Det er god praksis som må 

være endepunktet for alt arbeid med Normen, fasiten på om man har lykkes ligger her.  

 

Tidspunktet for ytterligere arbeid med IT-sikkerhet er ikke godt, nå når fastlegene er så 

presset. Man kan likevel budsjettere og planlegge for en bedre implementering av et viktig 

regelverk, utvikle dagens verktøy best mulig, slik at de over tid kan bidra til en god praksis.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Ivar Halvorsen 

nestleder 


