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Ledelsens gjennomgåelse informasjonssikkerhet 
 

Administrerende direktør vurderer at Sykehuset Østfold (SØ) har et høyt nivå på tilfredsstillelse av 
krav innen informasjonssikkerhet. Systematisk arbeid innen fagfeltet har gitt god oversikt over IKT-
porteføljen og økt sikkerhetskultur blant medarbeidere. 

 
 
 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar saken til orientering.  
 
 
 
 
Sarpsborg, den 20.02.23 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  1. PP-presentasjon (i møtet) 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Styret anbefales å ta saken til orientering.  
 

2. Faktabeskrivelse 

Oversikt over den overordnede informasjonssikkerhetsrisikoen og -tilstanden  

Det er lite endringer i status på informasjonssikkerhetstilstanden fra foregående år.  
 

Interne rutiner for ivaretakelse av informasjonssikkerhet fungerer godt og sykehuset opplever å ha 
god oversikt og kontroll. 
 

Det har vært behandlet mange saker innen informasjonssikkerhet og personvern, og et fåtall saker 
har utfordret fagfeltet med nye problemstillinger. 
 
Oversikt over etterlevelse av relevante lov- og sikkerhetskrav, samt SØ sine sikkerhetsmål og  
strategi 
Personopplysningsloven og personvernforordningen er sentral i arbeidet med informasjons-
sikkerhet og personvern. I tillegg må krav i særlovgivningen oppfylles, herunder særlig 
helselovgivningen og arkivloven.  
 

Direktoratet for e-Helse har operasjonalisert relevante lovkrav gjennom faktaark og veiledere i 
Norm for informasjonssikkerhet, denne er vi er pålagt å følge gjennom våre avtaler med Norsk 
Helsenett. 

Styrende dokumenter Informasjonssikkerhetspolicy for Helse Sør-Øst  

Dokument NO-5 - Kriterier for vurdering og aksept av risiko innen informasjonssikkerhet i det 
regionale ledelsessystemet for informasjonssikkerhet ble godkjent 3. november.  
 

Det ble påbegynt revisjon av to andre dokumenter, NO-1 Overordnede prinsipper og NO-6 
Sikkerhetsstrategi, men dette arbeidet har ikke blitt fullført. 

Rapportering til Helse Sør-Øst (HSØ) 

HSØ har bedt om tertialvis rapportering av informasjonssikkerhet og det er gjennomført. Det er 
gitt tilbakemelding til informasjonssikkerhetsleder HSØ om at rapportene i større grad bør 
omforenes med temaene i ledelsens gjennomgang. Informasjonssikkerhet er også inkludert i årlig 
melding til HSØ. 

Oversikt over, og status for systemer og registre hvor helse- og personopplysninger behandles 

SØ er pålagt å føre protokoll over behandlingsaktiviteter i henhold til personvernforordningens 
artikkel 30. Det benyttes 3 registre til dette formålet: 

 Informasjonsregisteret i EK – register over alle informasjonssystemer (IKT, MTU BTU) 

 Prosjektregisteret – register over forskningsprosjekter og kvalitetsstudier 

 Regional Sensitiv Mappestruktur 
 

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. 
 

https://helse-sorost.no/Documents/Informasjonssikkerhet%20og%20personvern/Styringssystem%20for%20informasjonssikkerhet/Regionalt%20styrende%20dokumenter/Styrende/NO-05%20-%20Kriterier%20for%20vurdering%20og%20aksept%20av%20risiko%20innen%20informasjonssikkerhet.pdf
https://helse-sorost.no/informasjonssikkerhet-og-personvern/ledelsessystem-for-informasjonssikkerhet
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Regional Sensitiv Mappestruktur (RSM) innføres i løpet av 1. kvartal. I denne forbindelse må det 
søkes om opprettelse av alle mapper som inneholder tilgangsstyrt informasjon. I denne 
bestillingen oppgis formålet med behandlingen. Rapporter fra RSM benyttes som protokoll over 
behandlingsaktiviteter for disse opplysningene. 
 

Det er registrert 565 systemer i Informasjonsregisteret. Av disse er 67 filer og mapper som skal 
overføres til det nye RSM. Det er registrert 34 systemer som har status som planlagt og det er ikke 
bekreftet ibruktakelse. Det er registrert systemeier på alle informasjonssystemer som er satt i 
drift. Det er 18 informasjonssystemer med personopplysninger det ikke er utpekt systemforvalter 
for, herav 1 kritikalitet 1-system, 6 kritikalitet 2-systemer og 11 kritikalitet 3-systemer. 
 

Nøkkelinformasjon er mangelfullt beskrevet i flere av systemene og det er ikke lagt inn 
grunnleggende informasjon som for eksempel: 

 behandlingsgrunnlag/rettslig grunnlag 

 formålet med behandling av personopplysningene 

 avhuking av hvilke personopplysninger som behandles 

 tilgangsprinsipper for systemet 

 vurdering av behov for DPIA 
 

Dette bør oppdateres av systemeier/systemforvalter. 
 

Det er igangsatt kvalitetssikring av behandlingsgrunnlaget og personvernombudet har 
kvalitetssikret alle kritikalitet 1-systemene, men det er flere av disse systemene som mangler 
tilstrekkelig formålsbeskrivelse. Forslag til tiltak: 

 Systemeiere oppdaterer informasjonsregisteret med manglende informasjon. 
 Personvernombudet kvalitetssikrer det rettslige grunnlaget/behandlingsgrunnlaget for 

resten av informasjonsregisteret. 
 

Resultat fra risikovurderinger 

Gjennomførte risikovurderinger 

Det er gjennomført risikovurderinger av 47 systemer i 2022. Noen systemer har vært gjenstand for 
flere risikovurderinger og det har blitt utarbeidet 60 risikonotater i 2022. Alle risikovurderingene 
er godkjent av systemeier og administrerende direktør. Oversikt over systemene fordelt på 
kritikalitet og dato for risikovurdering: 
 

K  Ikke ROS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sum 

1 11 2 3 0 0 0 3 4 11 13 47 

2 102 0 45 1 1 1 5 8 18 20 201 

3 267 2 5 1 0 1 1 10 15 14 316 

Sum 380 4 53 2 1 2 9 22 44 47 564 
 

Tallene i tabellen har angitt ut fra siste dato på risikovurdering. 
 

I alle risikovurderingene har restrisiko etter tiltakene redusert risiko til gult eller grønt nivå. 
Det er ikke innført optimale rutiner for oppfølging av tiltak. Som konkret eksempel nevnes det at 
det i risikonotatene ble anbefalt å gjennomføre personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) i 17 
systemer, men kun 9 av disse er gjennomført.  
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Gjennomførte DPIA’er: 

År Kritikalitet 1 Kritikalitet 2 Kritikalitet 3 

2020 og tidligere 1 4 4 

2021 1 0 3 

2022 2 5 2 

Sum 4 9 9 
 

Det er behov for bedre dokumentasjon av gjennomføringen av tiltak.  
 

Forslag til tiltak: 
 Anbefalte tiltak fra risikovurdering beskrives i Informasjonsregisteret og tildeles 

oppgaveansvarlig. 
 

Resultat fra sikkerhetsrevisjoner og tilsyn 

Avstemming av fakturerte IKT-tjenester 

Det er gjennomført en kartlegging av fakturerte IKT-tjenester i høst. Hensikten med denne 
internkontrollen var å avdekke om det ble benyttet IKT-systemer for behandling av 
personopplysninger som ikke var registrert i Informasjonsregisteret. 
 

Det ble tatt ut en oversikt fra økonomisystemet over betalte fakturaer på art 7600 -  
Programvarelisenser. Fakturaer fra Sykehuspartner ble utelatt fra kartleggingen. 
Kartleggingen viser at det er betalt 42 fakturaer for programvarelisenser. Det er 12 av disse som 
ikke defineres som IKT-systemer, men som er medlems- eller abonnementsavgifter, eksempelvis 
Lovdata, Standard Online AS og Standard for medisinsk koding. Det var 16 informasjonssystemer 
som ikke var registrert i informasjonsregisteret.  Disse er nå ført inn. Det ble ikke avdekket 
systemer som benyttes til registrering av personopplysninger. 
 

Internrevisjon om behandling av medarbeideropplysninger 
Kvalitetsavdelingen har gjennomført en internrevisjon innen GDPR/personvern med temaet 
behandling av medarbeideropplysninger på seksjonsnivå. 
 

Fokus var hvordan medarbeideres personopplysninger behandles i utvalgte seksjoner i SØ, 
herunder særlig knyttet til hvor og hvordan medarbeideropplysninger lagres for den daglige 
forvaltningen av ansettelsesforholdet.  
 

Det ble avdekket at ingen av de reviderte seksjonslederne bruker Public til behandling av 
medarbeideropplysninger. Funnene viste også at det ikke var opprettet tydelig og lett tilgjengelige 
rutinebeskrivelser, noe som har resultert i at praksisen varierer stort. En tverrfaglig arbeidsgruppe 
utarbeider et forslag til revidert og omforent tekst i personalhåndboka og aktuelle prosedyrer. 
 

Forslag til tiltak 
 Nye rutiner for behandling av medarbeideropplysninger publiseres på intranett og 

informeres linjevei. 
 

Eksterne revisjoner 

SØ har ikke hatt eksterne revisjoner innen informasjonssikkerhet det siste året. 
 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 27. februar 2023 Side 5 av 8 

Styresak nr.: 16-23  

 
Rapporter og utredninger 

Relevante rapporter og utredningsarbeid publisert av andre virksomheter inkluderes i LGG, da 
disse gir anbefalinger som kan være relevante for SØ. 
 
Trusselvurdering 2022 
Sykehuspartner har fått i oppdrag å utarbeide en årlig trusselvurdering. Trusselvurdering 2022  
omfatter trusler innen informasjonssikkerhet og IKT. Rapportene er utarbeidet for 
spesialisthelsetjenesten av Sykehuspartner og Helse Nord IKT, i samarbeid og med støtte fra de 
øvrige helseregionene og HelseCERT. 
 

Årets trusselvurdering er basert på Sykehuspartner CERTs egne observasjoner, nasjonale og 
internasjonale hendelser og kartlegging av 50 rapporter utarbeidet av pålitelige kilder. 
Trusselvurdering 2022 gir en fyldig og systematisk beskrivelse av trusselbildet, herunder 
trusselsituasjonen, trusselaktører, sårbarheter og tiltak. Informasjonen om trusselsituasjon og –
aktører er i stor grad hentet fra åpne kilder, men trusselvurderingen er unntatt offentlighet av 
hensyn til beskrivelser om sårbarheter og tiltak, jf. offentleglova § 24, 3. ledd, jf. § 12, bokstav c. 
 

Det foreligger ikke behov for å innføre umiddelbare tiltak.  
 
Konsernrevisjonens rapport 
Konsernrevisjonen gjennomførte en revisjon med tittel «Styring av informasjonssikkerhet i 
Sykehuspartner HF» i høst og presenterte sin rapport 19. desember 2022, publicsak:  21/05121-11 
Rapport 7/2022 fra revisjon av Styring av informasjonssikkerhet i Sykehuspartner HF   
 

Det er gitt anbefalinger innen områdene virksomhetskontekst, ledelse, risikostyring, 
gjennomføring, samt ytelse og evaluering. Anbefalingene oppsummeres i tabellen under. 
 

 Delområder Anbefaling 

Del 1 Virksomhetskontekst 
 

Sykehuspartner HF bør inkludere informasjonssikkerhetsmessige risikoer 
ved gjennomgang og oppfølging av avtaler med helseforetakene. 

Ledelse Sykehuspartner HF bør systematisk revidere og oppdatere sine styrende 
dokumenter i sitt ledelsessystem for informasjonssikkerhet. 

Risikostyring Sykehuspartner HF bør fortsette forbedring av prosessene som ledelsen 
bruker for å følge opp og ha oversikt over helseforetakets egne 
risikoreduserende tiltak. 

Gjennomføring Sykehuspartner HF bør fortsette med å styrke prosesser og praksis som 
gir en helhetlig tilnærming ved ledelsens gjennomgang av styringen av 
informasjonssikkerhet. 

Ytelse og evaluering  Sykehuspartner HF bør vurdere tiltak som bidrar til en helhetlig intern 
rapportering av sikkerhetstilstanden. 

Del 2 Virksomhetskontekst Sykehuspartner HF og de øvrige helseforetakene bør utvikle en målrettet 
og risikobasert rapportering til helseforetakene som bidrar til nødvendig 
trygghet for helseforetakenes egen styring. 

Ytelse og evaluering 
 

Sykehuspartner HF bør vurdere å dele sentrale funn og erfaringer fra 
rapporter og CERT med de øvrige helseforetakene, forutsatt at 
helseforetakene håndterer fortrolig informasjon på en forsvarlig måte. 

 

https://sohf.p360.sykehuspartner.no/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=1704267
https://sohf.p360.sykehuspartner.no/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=1704267
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Det er ikke behov for tiltak initiert av sykehuset, men det foreslås et dialogmøte med 
Sykehuspartner om samarbeid innen informasjonssikkerhetsprosesser. Se siste Regionalt 
samarbeid om informasjonssikkerhet. 

 

Områder med størst avvik og risiko 

Områder med størst avvik og risiko er utfordrende å identifisere, fordi det ikke baseres på 
systematiske innspill og vurderinger.  
 

Det er ett område som vurderes å ha høy risiko. Samhandlingsmodellen for MTU er vedtatt i HSØ, 
men ikke implementert hos Sykehuspartner. Problemsstillingen til drift og brukerforvaltning av 
MTU er fortsatt gjeldende: 

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

klienter (SIKT).  
 

MTU-klienter og modaliteter er godt beskyttet av eksterne sikkerhetstiltak, men siden utstyret har 
lite innebygget sikkerhet og mye av utstyret ikke er risikovurdert, foreslås det gjennomføre en 
revisjon av tre utvalgte medisinsk tekniske systemer. 
 

Det er et område som vurderes å ha lav risiko, men være av stort omfang. Prosjektet Regional 
sensitiv mappestruktur har avdekket at SØ har 20 000 tilgangsstyrte mapper. Disse skal legges over 
den nye mappestrukturen og det må søkes om tilgang for hver mappe via BAT. Hensikten er å få 
en bedre tilgangskontroll da dagens løsning ikke sikrer at rettigheter til tilgang er korrekt og god 
nok oversikt over behandlingen av opplysningene. Formålet er også å rydde i eget hus slik at SØ 
har oversikt over hvilke mapper som ligger hvor til hvilket formål og definert hvem som har 
tilgang. Forslag til tiltak: 

 Gjennomføre revisjon av de tre medisinsk teknologiske systemene med størst 
brukerforvaltning, dvs Compacs, Mobimed og Philips pasientovervåkning. 
 

Resultat fra avviksbehandling og uønskede hendelser. 

Det er meldt 54 avvik i Synergi i 2022 under kategoriene som omhandler informasjonssikkerhet, 
mot 106 avvik i 2021. Disse er fordelt slik: 
Hendelsetype 2019 2020 2021 2022 

Feil pasient 32 28 9 3 

Informasjonssikkerhet/personvern 32 32 32 20 

Identitet ikke sjekket 14 4 7 4 

Manglende navnebånd 7 18 17 2 

Feil ved merking av dokument tilhørende pasientjournal 1 2 1 0 

Annet - pasientidentifikasjon 12 5 7 6 

SENSITIV INFO PÅ AVVEIE 8 8 15 5 

INNSYN/SKJERMING 6 3 2 1 

BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT 4 2 4 2 

ANNET INFORMASJONSSIKKERHET/PERSONVERN 9 13 10 10 

Brudd på Sikkerhetsinstruks 0 0 2 1 

Meldt Personvernombudet 27 19 14 75 

Totalsum 152 134 120 129 
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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. 
 

Det er rutinemessig meldt fire saker til Datatilsynet i løpet av 2022 mot fem i 2021, fire i 2020 og 
12 i 2019.  Sakene som nå primært meldes er der pasientinformasjon er kommet på avveie, typisk 
ved at det er sendt brev feil til en mottaker uten taushetsplikt. Feilsendingssaker til annet eksternt 
helsepersonell med taushetsplikt, typisk sending av prøvesvar til feil rekvirent, har ikke vært ansett 
å utgjøre en så høy risiko for personvernet at saken rutinemessig er meldt til Datatilsynet.  
 

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

Sikkerhetsinstruks 

Sikkerhetsinstruksen ble ikke sendt ut til re-signering til medarbeiderne i 2022, dette er planlagt 
gjort i mars 2023. 
 

Undersøkelse om informasjonssikkerhet 
Sykehuspartner fikk i oppdrag av HSØ å gjennomføre en kartlegging av nivå for informasjons-
sikkerhet i OBD for 2021. Undersøkelsen ble gjennomført på høsten 2021 og en tilsvarende 
undersøkelse ble gjennomført høsten 2022. Det var et fåtall spørsmål som var modifisert.  
 

Fra 2021-resultatene ble det meldt inn en feil i fjorårets LGG. For spørsmålet Hvor bevisst er du på 
å ikke poste informasjon om pasientopplysninger eller taushetsbelagte opplysninger i sosiale 
medier? ble det meldt at 76 % svarte at de var veldig bevisste. Det ble i årets gjennomgang 
oppdaget en feil i underlaget fra Sykehuspartner, det korrekte tallet er 94,6 %. 
 

Resultatene for 2022-undersøkelsen viser et bedre resultat enn 2021, dvs. en økt bevissthet rundt 
informasjonssikkerhet på flere områder. Oversikten nedenfor viser noen av områdene som har 
hatt økning: 
 

 SØ - 2021 SØ - 2022 HSØ – 2022 

Spørsmål  Helt Enig Helt Enig Helt Enig 

Jeg er klar over hvorfor digital sikkerhet er viktig for meg og 
mitt arbeid. 

89,2% 93,8% 92,6% 

Jeg er klar over hvilken informasjon jeg har tjenstlig behov 
for og hvilken jeg ikke burde oppsøke. 

80,8% 84,4% 82,6% 

Det er lett å si til kolleger at de gjør noe som bryter med 
retningslinjene. 

22,3% 27,6% 33,3% 

 Nei Nei Nei 

Bruker du de samme passordene hjemme og på jobb? 89,2% 95,7% 92,9% 
 

Selv om det har vært en positiv utvikling på de fleste områdene er det to spørsmål som har hatt 
tilbakegang. Det ene spørsmålet gjelder Hvor bevisst du er på å hindre at andre bruker 
datamaskinen du er pålogget og det andre er vist i tabellen nedenfor.  
 

Spørsmål 
 I svært 

liten grad 
I liten 
grad 

I stor 
grad 

I svært 
stor grad 

Opplever du at ledelsen i foretaket har 
kommunisert tydelig hvilke forventninger de har til 
deg når det kommer til digital sikkerhet? 

2021 3,8 % 24,6 % 47,7 % 23,1 % 

2022 7,0 % 21,6 % 50,3 % 21,1 % 
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I løpet av 2022 har informasjonssikkerhetsleder blitt invitert til fagdager på noen avdelinger. Det 
har blitt gjennomført 12 besøk på avdelingssamlinger i løpet av året hvor temaet har vært hvordan 
vår privat bruk av IKT kan påvirke sykehuset informasjonssikkerhet. Det har ikke vært innført 
andre tiltak på dette området på grunn av ressursbegrensninger.  
 

Det foreslås ikke nye tiltak, men disse påbegynte tiltakene videreføres: 
 Det utarbeides nytt opplæringsmateriell som støtter seg til eksisterende e-læringskurs PIIP 

(Personvern og informasjonssikkerhet i praksis).  
 Informasjonssikkerhet og personvern bør inkluderes i allerede eksisterende kurs og 

opplæring der dette er relevant og praktisk mulig.  
 Opplæringsmateriell oppdateres for informasjonssikkerhet og personvern. 
 Det utarbeides en kursplan differensiert på roller i sykehuset. 
 

Regionalt samarbeid om informasjonssikkerhet 

HSØ 

I løpet av 2022 har dilemmaer knyttet til arbeidet med informasjonssikkerhet sentralt og lokalt for 
de regionale prosjekter vært diskutert i flere aktuelle fora. Dilemmaene gjelder primært 
tilnærming til bruk av skytjenester og fortolkning av regelverket knyttet til dette. Samhandlings-
miljøet har vært tema i Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) og det er viktig å sikre godt samarbeid i 
behandlingen av disse viktige spørsmålene. 
 

Sykehuspartner 

Sykehuspartner har signalisert at de ønsker en endring av risikovurderingsprosesser. Det er behov 
for en bedre oppfølging og dokumentasjon av tiltak og en mer enhetlig godkjenningsprosess.  
 

En riktig tilnærming til dette er nødvendig, ikke bare for å forbedre etablerte prosesser, men også 
for å ivareta dagens IKT-situasjon med økt regionalisering og mer bruk av skytjenester. 
 

Det er et behov for klargjøring av roller og ansvar for å tydeliggjøre hvor beslutningene bør og skal 
tas, for deretter at alle parter bidrar positivt inn i utarbeidelse og kvalitetssikring av 
beslutningsunderlag.  
 

Forslag til tiltak: 
 Teknologidirektør tar initiativ til et samhandlingsmøte med Sykehuspartner for å komme 

fram til en omforent løsning for samhandling i informasjonssikkerhetsspørsmål. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør støtter de anbefalte tiltakene innen internkontroll og forbedring av 
rutiner for behandling av medarbeideropplysninger. 
 

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


