
 

Norsk overlegeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Bankgiro 5074 09 94015  

 

 

 

Den norske legeforening 

 

her. 

  

 

 

 

 
Deres ref. Vår ref.: SC/LMF Dato: 21.02.2019 
  

 

 

Høring- NOU 2018:14 IKT – sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som 

gjennomfører NIS- direktivet i norsk rett 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 10. januar 2019 vedrørende ovennevnte. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle 

ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Det er altså to saker i en 

felles høring: 1) Utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget, og 2) Regjeringens utkast til lov som 

gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Departementet sender sakene sammen fordi det er 

nær sammenheng mellom dem. 

 

Styret i Norsk Overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøtet 06.02.19. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Høringen er omfattende og kompleks og etter Ofs syn vanskelig tilgjengelig. Ofs 

høringsuttalelse begrenser seg derfor til noen overordnede tilbakemeldinger. I den grad 

sekretariatet ser at det er andre forhold som bør påpekes, forutsetter Of at de med kompetanse 

på området ivaretar dette. 

 

Det finnes allerede en betydelig sikring av pasientopplysninger innenfor dagens regelverk. 

Dette være seg helseopplysninger til enkeltpersoner gjennom pasientjournalloven, registerdata 

for forskning og kvalitetsforbedring gjennom helseregisterloven og gjennom 

helseberedskapsloven som skal sørge for at nødvendig informasjon er tilgengelig under krig, 

kriser og katastrofer. Tilsyn med helse- og omsorgstjenestene skjer gjennom helsetilsynsloven 

og statens helsetilsyn.  

 

Ved en utvidelse av dagens regelverk mener Of det er av betydning at IKT-sikkerhet og en 

forbedring av denne ikke går på bekostning av pasientsikkerhet og den tilgang til informasjon 

og data som er essensielt for behandlere og forskere i deres arbeidsutførelse.  

 

Det er også i dag et betydelig etterslep på digitale løsninger i sykehusene. Kravene til 

datasikkerhet må være så store at pasientene er sikre på at dataene om dem ikke kommer 

uvedkommende i hende, samtidig som helsepersonell må oppleve god funksjonalitet. 

 

 



 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 


