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Helse- og omsorgsdepartementets tilbakemelding på EU-direktiv om sikkerhet i 

nettverk og informasjonssystemer   

Viser til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 03.05.16, hvor det anmodes om at 

direktivet sendes på alminnelig høring og det bes om innspill til videre arbeid med direktiv 

om tiltak for et høyt felles sikkerhetsnivå i nettverks- og informasjonssystemer i EU (NIS-

direktivet). 

 

Helse- og omsorgsdepartementet støtter at direktivet sendes på alminnelig høring, jf. også e-

post sendt til Justis- og beredskapsdepartementet 07.06.16. Vi har følgende innspill til 

høringsinstanser:  

Direktoratet for e-helse 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Folkehelseinstituttet  

Helsedirektoratet 

Kommunenes Sentralforbund (KS) 

Landets fylkesmenn 

Landets helseforetak 

Landets kommuner  

Landets regionale helseforetak 

Mattilsynet 

Nasjonal IKT HF 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

Norsk Helsenett SF 

Statens helsetilsyn 

Statens legemiddelverk 

Statens strålevern (organisert som en etat i Helsedirektoratet fra 1. januar 2016) 

 



Side 2 

 

Landets kommuner, KS og Mattilsynet er særlig relevant for drikkevannsforsyning- og 

distribusjon.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har i tillegg noen kommentarer til direktivet.  

 

Ut fra hvordan departementet leser kravene i direktivet, er vår foreløpige vurdering at kravene 

langt på vei er ivaretatt i helse- og omsorgssektoren. Flere virksomheter i sektoren er 

underlagt sikkerhetsloven. I tillegg behandler virksomhetene i sektoren sensitive 

personopplysninger, og følger krav til informasjonssikkerhet som følger av 

personopplysningsloven og helselovgivningen.  

 

Det er vanskelig å vurdere hvilke virksomheter i helse- og omsorgssektoren som omfattes av 

direktivet, og da særlig hvilke virksomheter som skal utpekes i vedlegg II, operatører av 

essensielle tjenetester. Tilsvarende vil det måtte iverksettes en prosess for å vurdere hvilke 

vannforsyningssystemer som etter kriteriene defineres som operatør av essensielle tjenester. 

Det må avklares hvilken instans som vil få ansvar for å foreta en slik klassifisering. Dersom 

Mattilsynet, som tilsynsmyndighet etter drikkevannsforskriften, skal pålegges oppgaven, vil 

det kunne medføre behov for styrket kompetanse og økte ressurser. Vi antar at Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet vil kunne ha en sentral rolle, men kan ikke se at det er omtalt knyttet til 

denne oppgaven. Vi finner det likevel relevant å stille spørsmål om identifiseringen av 

virksomheter bør sees i sammenheng med hvilke objekter som er utpekt som 

skjermingsverdige (jf. sikkerhetsloven), eller om det skal baseres på et annet grunnlag? 

 

Helse- og omsorgsdepartementet støtter Justis- og beredskapsdepartementets vurdering i 

punkt 2.3 i brevet. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet følges opp i helse- og 

omsorgssektoren, blant annet gjennom tildelings-/oppdragsbrev og kontaktmøter. 

Rapportering følges også opp gjennom "rapportering på sikkerhetstilstanden i sivil sektor og 

IKT-sikkerhet", jf. brev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 09.06.16, deres ref. 

16/3872.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser bør, som også Justis- og 

beredskapsdepartementet skriver, vurderes nærmere når flere detaljer foreligger, herunder 

hvilke krav, hendelser og virksomheter som omfattes av direktivet og hvilke(n) instans(er) 

som skal foreta vurdering og listeføring av operatører av essensielle tjenester.  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Bjørn Astad (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Darlén Gjølstad 

 seniorrådgiver 
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