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Høringsuttalelse om forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov 

Direktoratet for e-helse viser til høringsbrev fra Forsvarsdepartementet av 2. juli 2018.  
Direktoratet støtter forslaget til forskrifter til ny sikkerhetslov. Vi er positive til en mer helhetlig 
tilnærming til forebyggende sikkerhet på tvers av sektorer og fagområder. Vi mener at forslaget 
vil bidra til å synliggjøre avhengigheter uavhengig av fagområde og plass i verdikjeden, og 
dermed totalt sett bidra til bedre å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.  
 
Detaljering av regelverk og veiledning 
Direktoratet støtter en tredeling av forskriftene etter pliktsubjekt, og mener inndelingen 
innebærer en forenkling i forhold til dagens regelverk. Direktoratet for e-helse er videre positiv 
til at forskriftene stiller funksjonelle krav til sikring og hva sikkerhetstiltakene skal oppnå, i 
stedet for en mer detaljert regulering. Vi mener at dette vil bidra til at virksomhetene basert på 
fagkompetanse og egne risiko- og sårbarhetsanalyser, setter inn de mest hensiktsmessige 
sikkerhetstiltakene for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå.  
 
Et mindre detaljert regelverk med funksjonelle krav vil likevel stille større krav til hver enkelt 
virksomhets vurderinger. Helse- og omsorgssektoren er kompleks med ca. 17 000 aktører, noe 
som vil kunne føre til ulike tolkninger og vurderinger av regelverket som igjen kan resultere i 
løsninger der sikkerhet er håndtert ulikt. Dette vil øke risikoen for at aktørene i helse- og 
omsorgstjenesten ikke greier å tilby tjenester som understøtter helhetlige pasientforløp. I vår 
sektor ser vi derfor et særlig behov for at det utvikles god og tydelig veiledning som tar hensyn 
til dette.  
 
Det fremstår som uavklart hvem som har myndighet til å beslutte i tilfeller der virksomheter 
gjør vurderinger som resulterer i løsninger som ikke er forenlige på tvers av avhengigheter og 
sektorer. Veiledning for regelverket vil derfor ha en helt avgjørende betydning for en enhetlig 
tolkning og anvendelse av det nye regelverket, og som gir løsninger som ivaretar behovet for 
samhandling. Med ikrafttredelse 1.1.2019 vil det være utfordrende å gjøre vurderingene som 
regelverket legger opp til uten veiledning. 
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Systematisk og helhetlig tilnærming og metode i kartleggingen av grunnleggende nasjonale 
funksjoner 
Direktoratet ønsker å påpeke viktigheten av en systematisk og helhetlig tilnærming til arbeidet 
med kartleggingen av grunnleggende nasjonale funksjoner, herunder virksomheter av vesentlig 
og avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner. Dette innebærer, slik vi ser 
det, at departementene må bli enige om en felles metodikk for gjennomføring av kartleggingen, 
og at det tilrettelegges for et godt samspill mellom departementene og mellom departement 
og underliggende virksomheter. Det er viktig for kartleggingen at alle komponenter i 
verdikjeden (f.eks. vann, strøm, IKT, mv.) blir vurdert i sammenheng og etter like kriterier.  
 
Integritet og tilgjengelighet 
Direktoratet mener at det er positivt at det nye regelverket ivaretar også integritet og 
tilgjengelighet som en del av tilnærmingen til forebyggende sikkerhet. For de nasjonale e-
helseløsningene, er integritet og tilgjengelighet, sammen med konfidensialitet, en viktig 
forutsetning for å kunne ivareta god kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. 
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