
NITO mener mye på vegne av medlemmene, men da må du som har  
fagkunnskapen dele den med oss. Du er vår ekspert innen IKT. 

Innspill en kommende stortingsmelding om helseberedskap: Digital sikkerhet
Stortingsmeldingen skal legges frem våren 2023 og ta for seg flere scenarier,  
hvor digitale trusler er ett av dem. Bakgrunnen for oppdragsendringen er et 
ønske om å få mest oppmerksomhet og rask utvikling på området, det økte 
trusselnivået etter Russlands invasjon av Ukraina og å redusere antall  
dokumenter å forholde seg til.

Dette ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemeldinger på:
1. Er det mangler i beskrivelsen av pågående initiativer knyttet til digital  
 sikkerhet i nasjonal helseberedskap (kapittel 2 og vedlegg A)? Vi ønsker 
 beskrivelse av initiativer som ikke er med og innspill der eksisterende 
 beskrivelser er upresise eller mangelfulle.
2. Er beskrivelsen av utfordringsbildet (kapittel 3) i tilstrekkelig grad 
 dekkende for den reelle situasjonen?
3. Beskriver de foreslåtte målene for arbeidet med digital sikkerhet i 
 nasjonal helseberedskap (kapittel 4) et passende og dekkende målbilde?
4. Er de foreslåtte innsatsområdene og de foreslåtte tiltakene 
 (kapittel 5) hensiktsmessige, og er de realistiske å gjennomføre?

Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren
Strategiens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig og innovativ helse-  
og omsorgssektor med god kvalitet og sammenheng i tjenestene. Innbygger 
skal få bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester, og skal i større 
grad kunne medvirke i egen og næres helse. Helsepersonell skal ha tilgang til 
mer brukervennlige digitale løsninger, tilpasset deres arbeidshverdag. Bedre 
tilgang til helsedata skal bidra til økt kvalitet og innovasjon i tjenestene og  
styrket beredskap og folkehelse.

Strategien gjelder fra 2023, og målbildet strekker seg frem mot 2030. Utvikling i  
helse- og omsorgssektoren og samfunnet ellers vil føre til behov for oppdatering  
og justering av strategien i løpet av perioden. Dette ivaretas gjennom aktiv styring  
og oppfølging. Gjennomføringen av strategien bør tilstrebe å være smidig,  
legge vekt på fleksibilitet, stegvise leveranser og god brukermedvirkning.

Dette ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemeldinger på:
1. Kan dere stille dere bak de fem strategiske målene, gitt strategiens rolle 
 for å skape en felles langsiktig og forutsigbar retning for digital-
 isering på tvers av aktørene i helse- og omsorgssektoren?
2. Har dere tilbakemeldinger på de fem strategiske 
 målene med målindikatorer?
3. Har dere tilbakemeldinger på prosessen for 
 hvordan strategien skal følges opp?

Innspill sendes bfi@nito.no innen  
19. august 2022.

NYHETSBREV IKT
NITO BFI fagnettverk for IKT, august 2022

OM NETTVERKET

Du får dette nyhetsbrevet fordi 
du har meldt deg på NITO BFI 
sitt fagnettverket for IKT. Det er 
et nettverk av medlemmer innen 
laboratoriedrift og IKT. NITO BFI 
har også fagnettverk innenfor 
flere fagspesialiteter og interesse- 
felter. Du kan være medlem av 
flere. Logg deg inn på nito.no 
«Fagmiljøer – fagnettverk» og 
se de ulike nettverkene. Send 
gjerne dette nyhetsbrevet videre 
til noen du tror kan ha interesse  
i å være med i nettverket. 

Ta kontakt med oss dersom du 
har innspill til nyhetsbrevet, eller 
til saker som du mener kan være 
av interesse for nettverket. 

Kontakt oss
E-post bfi@nito.no
Telefon +47 22 05 35 00 

Bioingeniørfaglig
institutt - BFI

Vi vil gjerne høre hva du mener

NITO er partner på 
Sikkerhetsfestivalen
29.-30. august, Lillehammer

Kunstig intelligens:  
Trussel eller mulighet
6. september, Bergen

NSMs grunnprinsipper 
for IKT-sikkerhet
18. oktober og 25. oktober, 
digitalt.

Se flere kurs på www.nito.no/
kurs-og-arrangementer

Høstens kurs 
innen IT, IKT og 
digitalisering

https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer
https://www.ehelse.no/horinger/innspill-til-kommende-stortingsmelding-om-helseberedskap--tema-digital-sikkerhet
https://www.ehelse.no/horinger/nasjonal-e-helsestrategi-for-helse-og-omsorgssektoren


Innførte nytt labdatasystem 
da første koronabølge traff 
Norge 

Ikke forberedt på langvarig 
IKT-stopp

Digital patologi skyter fart

Har du opplysninger som 
kan  være interessant for 
tidsskriftet Bioingeniøren? 
Kontakt redaksjonen for 
forslag og ideer.

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN

24. – 26. april 2023 blir det 
Nordisk bioingeniørkongress i 
hovedstaden. Da blir det faglig 
påfyll og spennende innhold 
tre dager til ende!

HOLD AV DATOEN!

Inspirert av det danske fagbladet for bioingeniører, som har samlet podcaster 
for bioanalytikere til inspirasjon og læring, deriblant annet Bio Radio, myntet  
på bioingniørstudenter – deler også vi noen aktuelle podcaster som kan være 
lærerike for bioingeniører å lytte til.  
 
Biotekpodden: Bioteknologi og genteknologi  
er i rask utvikling. Det skaper nye muligheter, men kan også føre til nye, etiske 
utfordringer. Bioteknologirådet inviterer gjester til aktuelle diskusjoner. 
 
Oppsummering av vitenskapsåret 2021 er et godt sted å begynne  
bekjentskapet med NRK sin vitenskaplige podcast, Abels tårn

#PODCAST

SPESIALISTGOD-
KJENNING FOR  
BIOINGENIØRER

Vurderer du å bli spesialist?   
Se digitalt informasjonsmøte  
om ordningen på  
NITO YouTube (opptak). 

Neste søknadsfrist er  
1. september 2022

https://dbio.dk/nyheder/her-er-listen-podcasts-bioanalytikere
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/bio-radio/id1120026128
https://www.bioteknologiradet.no/podkast/
https://radio.nrk.no/podkast/abels_taarn/sesong/202112/l_58074d0f-b8f1-4a1f-874d-0fb8f14a1f48
https://radio.nrk.no/podkast/abels_taarn/sesong/202112/l_58074d0f-b8f1-4a1f-874d-0fb8f14a1f48
https://www.bioingenioren.no/om-bioingenioren/om-bioingenioren/
https://bioingenioren.no/aktuelt/2022/digital-patologi-skyter-fart/
https://bioingenioren.no/aktuelt/2021/ikke-forberedt-pa-langvarig-ikt-stopp/
https://bioingenioren.no/aktuelt/2021/innforte-nytt-labdatasystem-da-forste-koronabolge-traff-norge/
https://youtu.be/QOjkpEaUhwo



