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Krav om redegjørelse fra databehandlingsansvarlige  i  helseforetakene  i Helse
Sør-Øst vedrørende  avtale  om strategisk partnerskap innenfor IKT-
infrastrukturtjenester

Datatilsynet er kjent med at styret i Helse Sør-Øst  RHF  har besluttet at  HPE  (senere
sammenslått med CSE, nå ES Norge AS/DXE) som leverandør av IT-infrastrukturtjenester
kan benytte nye underleverandører for drifl  og leveranse av infrastruktur (herunder pc-er,
nettverk, telefoni og datasentre). Vi er også kjent med at det er besluttet å legge driften av
IKT  -infrastrukturen til Bulgaria. Gjennom media er det i tillegg opplyst at en rekke andre
utenlandske selskaper har tilgang til inforrnasjonssystemer i Helse sør-øst.

Beslutningen om å gjennomføre tjenesteutsettingen er etter Datatilsynets vurdering en endring
som har konsekvenser for inforrnasjonssikkerheten i helseregionen, og det er derfor krav om
at virksomhetene har gjennomført risikovurderinger i samsvar med
personopplysningsforskriflen § 2-4 jf. pasientjoumalloven §§ 22  og 5  på tidspunktet for
beslutningen.

Bestemmelsen fastslår at den databehandlingsansvarlige selv skal fastlegge kriterier for
akseptabel risiko forbundet med behandling av personopplysninger. Den
databehandlingsansvarlige skal gjennomføre risikovurdering for å klarlegge sannsynligheten
for, og konsekvenser av Sikkerhetsbrudd.

Dersom risikovurderingen avdekker at Sikkerhetsbrudd kan få personvemkonsekvenser, som
f.eks. ved konfidensialitets-, integritets- eller tilgjengelighetsbrudd, må det vurderes hvor
alvorlige følger bruddet får med hensyn til pasientenes personvem. Deretter må det vurderes
om det finnes tiltak som kan begrense risikoen og i hvilken grad personvemulempen kan
forsvares. Dersom det ikke er mulig å begrense personvemulemper gjennom sikkerhetstiltak
kan det bety at den planlagte behandlingen ikke kan gjennomføres.

Bestemmelsen sier videre at det skal gjennomføres ny risikovurdering ved endringer som har
betydning for infonnasjonssikkerheten. Når den databehandlingsansvarlige beslutter å
iverksette en slik endring må risikovurderingen foretas i forkant av beslutningen, slik at
resultatet av risikovurderingen kan sammenlignes med de på forhånd fastlagte kriteriene for
akseptabel risiko forbundet med behandling av personopplysninger.
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Resultatet av vurderingen vil være førende for de avgjørelsene som skal tas, herunder om den

ønskede behandlingen kan gjennomføres i samsvar med regelverket.

Vi viser til personopplysningsforskriflen  §  2-1 og pasientjoumalloven §§ l og 22 der det klart

fremgår at informasjonssystemene i helsetjenesten skal sikre pasienters og brukeres

personvern i tillegg til at de skal være egnet til  å  yte effektiv helsehjelp av god kvalitet og

være tilgjengelige nâr et er nødvendig.

Krav om redegjørelse

I likelydende brev til alle databehandlingsansvarlige i Helse sør-øst ber vi det enkelte foretak

sende oss følgende dokumentasjon:

l. Risikovurderingen samt redegjørelse for akseptanse av restrisiko jf.

personopplysningsforskriflen  §  2-4 jf. pasientjoumalloven§ 22  som ble lagt til grunn

da det ble besluttet at drift og leveranse av IKT-infrastrukturen i helseregionen skulle

tjenesteutsettes.

2. Risikovurderingene samt redegjørelse for akseptanse av restrisiko som ble lagt til

grunn da det ble besluttet å legge disse tjenestene til Bulgaria.

3. En oversikt for hvor mange eksteme leverandører som har tilgang til sykehusenes

informasjonssystem, hvilke land leverandørene har tilgang fra, hvilke type til ganger de

har til hvilke systemer og til hvilke personopplysninger (omfang, sensitivitet), samt

formålet med tilgangene.

Vedrørende tidligere oversendt dokumentasjon fra Helse Sør-Øst og Sykehuspartner

Tidligere oversendt dokumentasjon er ikke tilfredsstillende i denne sammenhengen, da den

ikke gjør det klart hvordan helseforetakene har ivaretatt plikten til  å  gjennomføre

risikovurdering for tjenesteutsettingen på tidspunktet for beslutningen, og etter vår vurdering

ikke dekker omfanget av den besluttede endringen.

Videre fremdrift

Frist for redegjørelsene er satt til l5.juni 2017.

H jemmelsgrunnlag
Etter pasientjoumalloven  §  26 har vi myndighet til å kreve de opplysningene som trengs for at

vi skal kunne gjennomføre oppgavene våre.

Det står i  §§ 26  og 27  at vi skal kontrollere at lover og forskrifler som gjelder behandling av

personopplysninger blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet.

Klageadgang
Dere kan klage på pålegget om å gi oss informasjon. En eventuell klage må sendes til oss

innen tre dager etter at dette brevet er mottatt (jf. forvaltningsloven  §  l4). Dersom vi

opprettholder vårt vedtak vil vi sende saken videre til Personverrmemda for klagebehandling.
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Innsyn og offentlighet
Dere har rett til innsyn i sakens dokumenter (jf. forvaltningsloven  §  18). Vi vil også informere

dere om at alle dokumentene i utgangspunktet er offentlige (jf. offentlighetsloven  §  3), men

understreker samtidig at sikkerhetsdokumentasj on som hovedregel er unntatt offentlighet (jf.

offentlighetsloven  §  13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2).

Hvis dere har spørsmål, kan dere ta kontakt med Veronica J arnskjold Buer på telefon 22 39 69

53.

Med  n
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lge Veum

avdelingsdirektør /`
- Buer

t ngeniør

Kopi til: Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303 HAMAR
Personvemombudene til helseforetakene (e-post)
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Mottaker Kontaktperson

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Østfold HF

Sørlandet Sykehus HF

Akershus

universitetssykehus HF

Sykehuset Innlandet HF

Vestre Viken HF

Sunnaas sykehus HF

OSLO

UNIVERSITETSSYKEHUS

HF

Adresse

Postboks 2168

Postboks 50

Postboks 416

Postboks 1000

Postboks 104

Postboks 800

Bjørnemyweien

11

Postboks 4956

Nydalen

Post

3710 SKIEN

3103 TØNSBERG

1603

FREDRIKSTAD

4604

KRISTIANSAND S
1478 LØRENSKOG

2381

BRUMUNDDAL

3004 DRAMMEN

1450

NESODDTANGEN

0424 OSLO

4
I


