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Invitasjon til å gi innspill - gjennomgang av informasjonssikkerhet ved bruk av private 
leverandører i helse- og omsorgssektoren 

Direktoratet for e-helse har i Tillegg til tildelingsbrev nr 4. - informasjonssikkerhet ved bruk av 
private leverandører av 9. juni 2017 fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å 
gjennomgå informasjonssikkerhet ved bruk av private underleverandører i helse- og 
omsorgssektoren.  Oppdraget kan leses her. Nærmere om vår forståelse av oppdraget samt 
foreløpig plan kan leses i plan for gjennomføring oversendt til departementet 27.06.17.  
 
I tråd med føringer i oppdraget ønsker vi å invitere fagorganisasjoner, tillitsvalgte og 
brukerorganisasjoner til å gi innspill som er relevante for leveransene i oppdraget.  
 
Prosess for involvering 
Basert på foreløpig plan for oppdraget, ønsker vi å arrangere et dialogseminar der 
fagorganisasjoner, tillitsvalgte og brukerorganisasjoner inviteres til å delta i uke 37 (tentativ 
dato torsdag 14. september, Gardermoen eller Oslo). Agenda og påmeldingsdetaljer vil komme 
senere, men det vil være relevant å presentere foreløpige resultater og konklusjoner fra 
arbeidet med oppdraget på dette dialogseminaret. Videre ønsker vi at hver organisasjon som 
deltar på dialogseminaret forbereder et innlegg på ca 10 minutter som adresserer følgende 
spørsmål i henhold til oppdraget: 

 Hvilke kriterier, betingelser og tiltak anser organisasjonenes som nødvendig for å kunne benytte 
private underleverandører på en trygg og ansvarlig måte? 

 Er det tjenester som ikke bør overlates til private underleverandører, og hvilke kriterier legger 
en til grunn for denne anbefalingen? 
 

Det er anledning til å gi oss skriftlige innspill som er relevante for leveransene i oppdraget 
fortløpende, og senest innen 22.09.17.  Innspill kan sendes til jan.gunnar.broch@ehelse.no. 
 
Vi ønsker tilbakemelding fra organisasjonen om det er ønskelig å bidra i arbeidet. 
Organisasjoner som vil bidra må utpeke en kontaktperson for videre dialog. Tilbakemelding 
med evt. kontaktinformasjon meldes til jan.gunnar.broch@ehelse.no innen 11.08. 17. 
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Mottakerliste 
 
Akademikerne  
Den norske advokatforening  
Den norske legeforening  
Den norske tannlegeforening 
Fagforbundet  
Forskerforbundet  
Fysioterapeutforbundet 
Juristforbundet  
LO - Landsorganisasjonen i Norge  
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon  
Norges Farmaceutiske Forening  
Norsk psykologforening  
Norsk sykepleierforbund  
Norsk Tjenestemannslag (NTL)  
TEKNA 
UNIO  
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
 
Diabetesforbundet 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  
Kreftforeningen  
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke  
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 
Mental Helse Norge  
Nasjonalforeningen for folkehelsen  
Norsk Pasientforening 
Pensjonistforbundet 
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 




