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Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet i Sykehuset Østfold HF 
 

Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet skal gjennomføres årlig. Hensikten med 
orienteringen i dag er å synliggjøre status for styret i sykehuset. 
 

 
 
 

Forslag til styrets vedtak: 

Styret tar ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet i Sykehuset Østfold HF til 
orientering. 

 
 

 
 
Sarpsborg, den 13.12.2021 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet gjennomføres to ganger i året og gir samlet 
en god oversikt over SØs situasjon innen informasjonssikkerhet. Det vurderes at SØ har et høyt 
nivå på tilfredsstillelse av krav innen informasjonssikkerhet og denne vurderingen ble også 
støttet under revalidering av HIMSS. 
 

De foreslåtte tiltakene bidrar til fortsatt høyt fokus på informasjonssikkerhet og understøtter 
sykehusets og regionens mål og strategier innen området. 

 

2. Faktabeskrivelse 

Oversikt over den overordnede informasjonssikkerhetsrisikoen og –tilstanden. 

HelseCert sin rapport «Situasjonsbilde 2021» oppsummerer med: 
 De mest aktive trusselaktørene mot norsk helsesektor har vinningskriminalitet som 

motiv. Sektoren utsettes for både målrettet og ikke-målrettet aktivitet. 
 Det er meget sannsynlig at virksomheter i helsesektoren utsettes for kampanjer fra 

vinningskriminelle.  
 Det er meget sannsynlig at avanserte trusselaktører forsøker å tilegne seg 

forskningsdata og helseopplysninger.  
 Det er sannsynlig at skadevarekampanjer fra vinningskriminelle påvirker sentral IKT-

infrastruktur og dermed rammer pasientbehandlingen. 
 

Trusselvurdering for Helse Sør-Øst og Helse Nord 2021 konkluderer med tilsvarende; det er 
meget sannsynlig at vi blir utsatt for statlige aktører med motivasjon å tilegne seg 
helseopplysninger eller drive spionasje mot forskningsmiljøene. Det er lite sannsynlig at 
disse vil utføre påvirkningsoperasjoner eller destruktive angrep.   
Trusselvurderingen sier dessuten: «Regionene vil meget sannsynlig oppleve enkelte mindre 
uønskede hendelser utført av selvmotiverte innsidere. Ansatte med store tilganger til 
sensitiv data, administratorrettigheter eller god teknisk kunnskap, har sannsynlig størst 
skadepotensiale som selvmotiverte innsidere.» 
 

Sykehuspartner har gjennom tekniske og organisatoriske tiltak redusert den beskrevne 
risikoen til et akseptabelt nivå.  
 

Det er behov for å vurdere om registrerte opplysninger er tilstrekkelig sikret og 
tilgangskontrollert. 
 
Igangsatte tiltak: 

 Informasjonssikkerhetsleder har startet en kartlegging for å avdekke om 
virksomhetskritisk informasjon er tilstrekkelig sikret. Sikkerhetsrådet deltar i 
arbeidet. 

 
Oversikt over etterlevelse av relevante lov- og sikkerhetskrav, samt SØ sine 
sikkerhetsmål og –strategi. 
Styrende dokumenter Informasjonssikkerhetspolicy for Helse Sør-Øst 
Forslag til ny informasjonssikkerhetspolicy ble behandlet i sykehusledermøte 22.12.20 
(Public sak 241-20) og vedtatt i Helse Sør-Øst dagen etter.  
«Mål og strategier for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst» ble vedtatt juni 2021. 

https://www.nhn.no/Personvern-og-informasjonssikkerhet/helsecert/situasjonsbilde-2021/Oppdatert%20situasjonsbilde%20HelseCERT.pdf
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Den store endringen er at ansvaret for informasjonssikkerhet skal følge den ordinære 
risikostyringen i helseforetaket og informasjonssikkerhet skal være en del av den ordinære 
internkontrollen.  
 

SØ har praktisert denne rollefordelingen i lang tid og har ikke hatt behov for å gjøre 
endringer som følge av endringer i disse styrende dokumentene.  
Administrerende direktør har det overordnede ansvaret i rollen som dataansvarlig, men 
oppgavene er delegert til systemeier i henhold til prosedyren 
Informasjonssikkerhetsarbeidet – organisering.  
 

Tertialrapportering til Helse Sør-Øst 
Helse Sør-Øst har bedt om tertialvis rapportering av informasjonssikkerhet. Rapportene for 
T1 og T2 er oversendt.  
 
Oversikt over, og status for systemer og registre hvor helse- og personopplysninger 
behandles. 
Vi har god oversikt over alle informasjonssystemer. Oversikt over systemene fordelt på 
kritikalitet og rettslig grunnlag: 

Kritikalitet 

Behandlingsrettet 

register - 

hjemmel PJL § 6 

andre ledd, jf. 

HPL §39 

Nasjonalt 

register - 

hjemmel: 

HRL §11 

Kvalitetsregister 

- hjemmel: PJL 

§ 6 andre ledd, 

jf. HPL § 26 

Administrativt 

register, ytelse 

av helsehjelp - 

hjemmel: 

HPL § 26 

Administrativt 

register, 

internkontroll 

- hjemmel: 

PJL § 6 andre 

ledd, jf. HPL 

§ 26  

Register/utstyr 

uten person-

opplysninger - 

krever ikke 

hjemmel 

Samtykke 

- artikkel 

6.1.a 

Avtale / 

kontrakt 

- 

artikkel 

6.1.b 

 Sum   

1 20 0 1 2 5 6 0 0 34 

2 122 4 10 1 18 27 6 0 188 

3 66 8 39 23 65 63 5 2 271 

Sum 208 12 50 26 88 96 11 2 493 

 
Alle informasjonssystemer skal registreres i informasjonsregisteret i EK og tildeles 
systemeier og systemforvalter. Med informasjonssystemer menes alle IKT-systemer med 
eller uten personopplysninger, MTU-systemer og manuelle registre. 
 

Det er igangsatt arbeid for å etablere en integrasjon med regional protokoll. Samtidig 
arbeides det med å avstemme innholdet i den regionale protokollen med det lokale 
informasjonsregisteret. 
 

Resultat fra risikovurderinger 

Endret rutine for risikovurdering 

Rutinen for behandling og forankring av risikovurderinger har blitt endret fra 1. januar 
2021. I forkant av forankringsprosessen mottas risikovurderingen av informasjons-
sikkerhetsleder som sender risikovurderingen til informasjonssikkerhetsrådgiver på IKT-
avdelingen og til systemeier/systemforvalter. Risikovurderinger som behandles i RSV 
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(regionalt sikkerhetsvurderingsteam) gjennomgås i et koordineringsmøte med IKT-
avdelingen og Klinisk IKT. 
 

Forankring av risikovurdering følger følgende rutine: 
 Det er opprettet en sak i Public for hvert informasjonssystem som inneholder 

risikovurderinger, løsningsdesign, DPIA og eventuelle databehandleravtaler. 
 Informasjonssikkerhetsleder lager et risikonotat med anbefaling. Risikonotatet er på 

2 sider og gir en kort oppsummering av de elementene fra risikovurderingen som er 
viktig å kjenne til for ledelsen. Risikonotatet lagres i saken sammen med 
risikovurderingen.  

 Risikonotatet sendes på arbeidsflyt i Public til systemeier, direktør for teknologi og 
e-helse og til slutt til administrerende direktør. 

 Informasjonssikkerhetsleder lagrer tiltakene fra risikovurderingen i tiltaksplanen i 
informasjonsregisteret i EK. Systemeier er ansvarlig for de lokale tiltakene, men 
oppgaven med å gjennomføre tiltakene blir tildelt systemforvalter.  

 

Gjennomførte risikovurderinger 

Det er gjennomført risikovurderinger av 53 systemer i 2021. Noen systemer har vært 
gjenstand for flere risikovurderinger. I alle risikovurderingene har restrisiko etter tiltakene 
redusert risiko til gult eller grønt nivå. 
 

Resultat fra sikkerhetsrevisjoner og tilsyn. 

Samlet oversikt over krav i Norm for informasjonssikkerhet 
Overordnet sikkerhetsrevisjon er gjennomført ble gjennomført 1. juli 2021. Sikkerhets-
revisjonen er basert på samlet oversikt over krav i Norm for informasjonssikkerhet, 
faktaark 6.  
 

Sikkerhetsrevisjonen er oppdatert av Direktoratet for e-helse og av de 294 sjekkpunktene 
er det 19 punkter vi helt eller delvis ikke oppfyller. Det er ingen endringer fra i fjor. 
 

Skanning av mappeområder 
Det ble gjennomført en skanning av mappene på fellesområdet i mars. 
Dette ble gjort ved hjelp av et lite program (script) som returnerte filstien til de Excel-filene 
som inneholdt et 11-sifret nummer.   
 

Det ble funnet 162 filer som inneholdt et 11-sifret nummer fordelt på 15 mapper.  
18 av filene inneholdt opplysninger om pasienter, men ingen av filene hadde blitt lagret 
siden januar 2014. Filene ble flyttet til en mer tilgangsstyrt mappe. Det ble vurdert at dette 
ikke meldes Datatilsynet da det ikke er spor av at filene har vært åpnet siden 2014. 
De øvrige 144 filene inneholdt opplysninger om medarbeidere. Dette var i stor grad 
informasjon om lønn, vaktlister og fravær. Mange av filene ble slettet, men dette arbeidet 
er ikke ferdigstilt. 
 
Det er foreslått et prosjekt for Prosjektkontoret for opprydding i mappestruktur og sletting 
av foreldet innhold. Oppryddingen av filene som ble skannet er tenkt som en del av dette 
prosjektet. 
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Gjennomgang av lite brukte brukerkontoer 
Det har blitt gjort en revisjon av brukerkontoer som ikke har vært pålogget på en stund. 
Brukerkontoer som ikke har vært pålogget på ett år ble deaktivert. Dette har blitt gjort i 
Active Directory (Windows) og fagsystemene LVMS, Prosang og DIPS. For fagsystemene 
CMS, Metavision, Imatis og RIS/PACS vil dette arbeidet fortsette i 2. halvår. 
Sykehuspartner har innført en tjeneste som automatisk deaktiverer brukerkontoer i Active 
Direrectory hvis det ikke utbetales lønn til vedkommende.  
 

Eksterne revisjoner 
SØ har ikke hatt eksterne revisjoner innen informasjonssikkerhet det siste året, men det 
har blitt gjennomført en IKT-bedømming av Senter for laboratoriemedisin fra Norsk 
Akkreditering.  
 

Nasjonale rapporter 
Det er gjennomført flere revisjoner innen helsesektoren som vi bør ta til følge. Disse er: 

1. Helsetilsynets rapport Forsvarlig pasientbehandling uten IKT? 
2. Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine 

IKT-systemer. 
 

Helsetilsynet delte sin undersøkelse i følgende områder: 
1. Hvilke IKT-system som er kritiske/viktigst for å kunne yte forsvarlig helsehjelp og 

sannsynligheten for at disse faller bort 
2. Kommunikasjon rundt ØH-innleggelser og transport av akutt syke. 
3. Diagnostisering av akutt syke ved IKT-bortfall 
4. Forsvarlig tildeling av legemiddel ved bortfall av IKT 
5. Intern kommunikasjon/koordinering i sykehuset ved IKT-bortfall 
6. Nødrutiner som gjelder ved bortfall av IKT er kjent i virksomheten og oppdateres 

ved behov 
 

Rapporten peker på mangelfull involvering av helsepersonell i utarbeidelse av 
risikovurderinger, oversikter over inneliggende og planlagte pasienter er ikke skalerbare, 
manglende informasjon om nye pasienter ved akuttmottaket og ikke tilgang til 
kjernejournal ved bortfall av DIPS. 
 

Riksrevisjonen fant vesentlig færre sårbarheter ved SØ enn det som fremkommer i den 
nasjonale rapporten og Riksrevisjonen uttalte under revisjonen at vårt moderne 
datanettverk og oppdaterte sikkerhetssystemer hadde god effekt. 
Noen tekniske forbedringer ble allikevel anbefalt. Sykehuspartner er tiltakseier for disse 
tiltakene. Status i arbeidet er at flere av tiltakene er utført, men noen av tiltakene krever 
utvikling eller store investeringer. Dette gjøres gjennom STIM-prosjektet og representerer 
mindre alvorlige sårbarheter. 
 

Rapporten anbefaler en mer detaljert rapportering til ledelsen. Lokale tiltak som er gjort 
innen dette området er: 

 Endret mal for LGG av informasjonssikkerhet. 
 Hovedgjennomgang av LGG flyttes til 1. kvartal og temabasert gjennomgang flyttes 

til 3. kvartal fra neste år. Dette gjelder fra 2022. 
 Prosedyren er endret for å inkludere LGG for styret. Dette gjøres i påfølgende 

styremøte etter LGG. 
 

https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2021/forsvarlig-pasientbehandling-uten-ikt/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-helseforetakenes-forebygging-av-angrep-mot-sine-ikt-systemer/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-helseforetakenes-forebygging-av-angrep-mot-sine-ikt-systemer/
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Områder med størst avvik og risiko 
Det området som anses har størst risiko er samhandlingsmodellen for MTU.  
Modellen har vært forsøkt forbedret flere ganger, men følgende sårbarheter er fortsatt 
gjeldende: 

1. MTU-klienter og modaliteter blir ikke sikkerhetsoppdatert ofte nok. 
2. Brukere av MTU får ikke logget på ved å bruke brukernavn/passord fra ordinære 

IKT-klienter (SIKT).  
 

Igangsatte tiltak: 
 Sikkerhetsrådet og beredskapsrådet foreslår medlemmer til en arbeidsgruppe ledet 

av klinikere for å vurdere forsvarlighet i pasientbehandling ved bortfall av IKT.  
 Direktør teknologi og e-helse leder arbeidet med å forbedre samhandlingsmodellen 

for MTU. 
 

Resultat fra avviksbehandling og uønskede hendelser. 

Det er meldt 58 avvik de to første tertialene av 2021 under kategoriene som omhandler 
informasjonssikkerhet, mot 66 avvik første halvår 2020. Disse er fordelt slik: 
Hendelsetype 2020 2021 

Feil pasient 28 7 

Informasjonssikkerhet/personvern 31 17 

Identitet ikke sjekket 4 2 

Manglende navnebånd 18 11 

Feil ved merking av dokument tilhørende pasientjournal 2 1 

Annet - pasientidentifikasjon 5 1 

SENSITIV INFO PÅ AVVEIE 8 8 

INNSYN/SKJERMING 3 0 

BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT 2 4 

ANNET INFORMASJONSSIKKERHET/PERSONVERN 13 7 

Totalsum 114 58 

 
Flere av kategoriene i oversikten hører naturlig til kvalitetsavdelingen å følge opp, men er 
tidligere tatt med for en helhetsoversikt knyttet til avvik av personopplysninger. 
 

I en av sakene har vi fått varsel om gebyr. Melding til Datatilsynet ble sendt inn i januar 
2019. Varselet er påklaget, men vi har ikke fått tilbakemelding fra Datatilsynet i saken. 
 

Resultat fra arbeid med kunnskap, holdning og adferd blant ansatte. 

Sikkerhetsinstruks 
Alle medarbeidere signerer sikkerhetsinstruks for informasjonssikkerhet ved førstegangs 
pålogging. Sikkerhetsinstruksen ble i mars sendt ut til alle medarbeidere for resignering.  
Det er 7569 brukere som har signert sikkerhetsinstruksen i år. 
Opplæring 
 

I Læringsportalen er kurset Personvern og informasjonssikkerhet i praksis (PIIP) obligatorisk 
og skal gjennomføres annethvert år. 
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Oversikten for PIIP ser slik ut: 

Periode Deltakere Bestått 

1/1 – 31/12 – 2020 603 482 

1/1 – 1/9 – 2021 717 658 
 

I kompetansemodul i GAT står det at 2376 har gjennomført PIIP, dvs. at leder har godkjent 
at medarbeideren har gjennomført PIIP.  
 

Det er flere som har fått godkjent kurset enn de som har gjennomført kurset.  
I løpet av 2022 vil en oppdatert kompetansemodul bli implementert på alle avdelinger. Da 
vil det ikke lenger være mulig å få godkjent kurs uten at det er gjennomført. 
 

Undersøkelser om informasjonssikkerhet 
Sykehuspartner har gjennomført en kartlegging av informasjonssikkerhetskulturen.  
Rapporten fra undersøkelsen ble mottatt i november og det settes opp forslag til tiltak som 
presenteres på ledelsens gjennomgang i Q1 2022. 
 

Det ble gjennomført en undersøkelse blant et mindre antall medarbeidere våren 2021, som 
en ledd i masteroppgave til en student ved NTNU. Resultatet viser blant annet at 
helsepersonell har god kunnskap om informasjonssikkerhet knyttet til tradisjonell IKT som 
e-post og EPJ, men det er stort potensiale for forbedring innen temaene skytjenester og 
smarte enheter. Dette skyldes i stor grad mangel på trening og opplæring. 
 
3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør vurderer at SØ har et høyt nivå på tilfredsstillelse av krav innen 
informasjonssikkerhet. Forbedring av rutiner for forankring av risikovurderinger og vurdering 
av personvernkonsekvens har gitt bedre oversikt i IKT-porteføljen, tettere samarbeid mellom 
nøkkelroller og samlet sett økt internkontroll. 
 

Administrerende direktør støtter de iverksatte tiltakene for forbedring av kompetanseplan 
innen informasjonssikkerhet og nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere forsvarlighet i 
pasientbehandlingen ved bortfall av IKT. En forbedring av samhandlingsmodellen for MTU 
vurderes som nødvendig og ønskelig. 
 

Foreslåtte tiltak i Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet i SØ er i tråd med 
lokale, regionale og nasjonale føringer og anbefalinger.  


