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1. Hensikt 
Regelmessig installasjon av leverandørutstedte kritiske og sikkerhetsrelaterte oppdateringer er 

nødvendig for å beskytte data og systemer fra ondsinnede angrep og uautorisert tilgang. Alle 

elektroniske enheter som er koblet til et nettverk, inkludert nettverkskomponenter, servere, 

arbeidsstasjoner og bærbare maskiner krever rutinemessige oppdateringer for å ivareta sikker og 

stabil drift.  

Oppdatert programvare, og sikker konfigurasjon av disse, er kritisk for leveranse av tjenester til 

brukere i Helse Sør-Øst (HSØ) og kunder av Sykehuspartner HF. Denne policy danner grunnlaget for å 

etablere forutsigbare prosedyrer for identifisering av sårbarheter samt sikre en trygg og planlagt 

installasjon av sikkerhetsoppdateringer og utbedring av IKT sårbarheter. 

Effektiv gjennomføring av denne policy vil bidra til å redusere kjente sikkerhetsproblemer og 

sårbarheter, og dermed redusere risiko for utilsiktet tilgang til systemer omfattet av denne policy. 

Dette dokumentet gjelder sikkerhetsoppdateringer for alle nettverkskomponenter, servere, 
arbeidsstasjoner og bærbare maskiner. Alle som oppretter, distribuerer eller forvalter program- og 
systemprogramvare, samt tredjepartsleverandører, omfattes av denne policy, og plikter å etablere 
prosesser som understøtter denne. 

2. Ansvarlige og dokumenter 
Alle enheter i Helse Sør-Øst med et tjeneste- eller systemansvar, har ansvar for å påse at policy følges, 

samt bidra til at det etableres gode prosesser som understøtter innhold i denne policy. Sykehuspartner 

HF v/ CERT har et overordnet ansvar og en kontrollerende funksjon for å påse at policy etterleves.  

Patch og Vulnerability Management ivaretas av vaktlag SP-13 i avdeling CERT utenom normal 

arbeidstid.  

Dokumentet eies av Sykehuspartner HF v/ Sikkerhet. Sykehuspartner HF v/ CERT er ansvarlig for 

vedlikehold av rutinen, revisjon (versjonsendring) skal være godkjent av eier før endringer kan tre i 

kraft. 

3. Oversikt 
For å redusere sannsynligheten for feil som følge av patch og vulnerability management, etterstrebes 

det å etablere gode prosesser og rutiner i henhold til beste praksis for å minimalisere risiko. 

Modellen under viser elementene som inngår i prosessen: 

 

https://sykehuspartner.no/sikkerhet
mailto:sikkerhet@sykehuspartner.no


  

4 NO-45 – Sikkerhetsoppdateringer og IKT-sårbarheter i Helse Sør-Øst – versjon 1.10 

Sykehuspartner HF 

 

Regionale bruksvilkår fra Sykehuspartner HF  sikkerhet@sykehuspartner.no 

 

 

Sykehuspartner HF benytter kritikalitetsvurdering fra leverandør basert på CVSSv3 ved prioritering av 

sikkerhetsoppdateringer og IKT sårbarheter. Utbedringer utføres i henhold til definerte 

løsningsfrister, jf. vedlegg A.  

Løsningsfrist følger den sårbarheten med høyest CVSSv3-score. Løsningsfrist regnes fra oppgaven er 

etablert i sakshåndteringsverktøy, normalt nærmeste arbeidsdag. Vedlegg A og B gir føringer for 

utvidet løsningsfrist og krav til varsling i Sykehuspartner HF. 

4. Policy 
1. Sikkerhetsoppdateringer og utbedring av IKT sårbarheter utføres i tråd med 

ansvarsprinsippet, det vil si at den delen av organisasjonen som har fagansvaret under 
normal drift, også har ansvaret for installasjon av nødvendige sikkerhetsoppdateringer og 
utbedringer.  
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2. Alle nettverkskomponenter, servere, arbeidsstasjoner og bærbare maskiner skal være 

oppført i Sykehuspartner HFs «Configuration Management Database» (CMDB) med relevante 
opplysninger som navn, IP-adresse, ansvarsforhold, tjeneste og tjenesteansvarlig for å 
understøtte ansvarsfordeling ved oppdateringer. Dette benyttes som kontrollpunkter for å 
sikre at alle enheter er inkludert i oppdateringsregimet.  
 

3. Sykehuspartner benytter ulike verktøy for å identifisere behov for oppdateringer på de ulike 
IKT-plattformene. For Windows-servere benyttes «Windows Server Update Services» 
(WSUS), og for Windows-klienter benyttes «System Center Configuration Manager» (SCCM). 
Linux-servere benytter et eget «web repository» der alle aktuelle oppdateringer gjøres 
tilgjengelig. For å få en totaloversikt på sårbarheter er det satt opp regelmessige skann i en 
«Tenable Nessus-plattform». 
 

4. Følgende anses av Sykehuspartner HF til å være primære kilder til informasjon om 
sikkerhetsoppdateringer: 
 

 

5. Installasjon av oppdateringer på enheter i Sykehuspartner HF skal utføres i henhold til en 
godkjent årsplan. Oppdateringer skal skje månedlig, og senest 12 arbeidsdager etter 
lansering fra leverandør. Det skal foreligge en detaljert prosess for gjennomføring. 
 

6. Installasjon av oppdateringer på arbeidsstasjoner og bærbare maskiner i Sykehuspartner HF 
skal utføres i henhold til en godkjent årsplan og innen 12 arbeidsdager etter lansering fra 
leverandør. Det skal foreligge en detaljert prosess for gjennomføring. 
 

7. Oppdateringer må komme fra pålitelige kilder, og det er kun leverandørenes egne kilder som 
er ansett som godkjent. WSUS og SCCM laster ned oppdateringer direkte fra Microsoft og 
andre godkjente kilder er listet under punkt 4. Oppdateringer som lastes ned manuelt skal 
sjekkes for virus og «hash» skal verifiseres før installasjon. 
 

Tenable http://tenable.com 

Microsoft TechNet   https://technet.microsoft.com/security/bulletin    

Microsoft Knowledgebase  https://support.microsoft.com/en-us/search   

RedHat security advisory https://access.redhat.com/security/security-

updates/#/security-advisories  

Cisco Security https://tools.cisco.com/security/center/home.x  

Palo Alto https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/  

VMWare https://www.vmware.com/security/advisories.html  

Common Vulnerabilities and Exposures  https://cve.mitre.org/    

HelseCERT  https://www.nhn.no/helsecert/  

NCSC https://nsm.no/fagomrader/digital-

sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/  

Oracle https://www.oracle.com/security-

alerts/#CriticalPatchUpdates  
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8. Nye servere og datamaskiner skal oppdateres med alle relevante oppdateringer før de kobles 
til et nettverk. Dette gjelder også for installasjon av programvare. Alle installasjonsmaler for 
nye maskiner skal oppdateres regelmessig, og senest 12 arbeidsdager etter lansering av nye 
oppdateringer for operativsystemene. 
 

9. Alle oppdateringer skal testes før de installeres i full skala. Det skal foreligge egne rutiner for 
test i alle miljøer. Der det ikke finnes testmiljøer installeres oppdateringene i ikke-kritiske 
miljøer først, eller i avtalte pilotgrupper. Hensikten med testingen er å avdekke og forhindre 
utilsiktede hendelser i systemene som følge av oppdateringer. 
 

10. All utrulling av oppdateringer skal følge Sykehuspartner HFs rutiner for «Change 
Management». Krav til planer, varsling, rollback osv. følger bestemmelser for «Change 
Management». 
 

11. All utrulling av oppdateringer i Sykehuspartner HF skal skje i henhold til definerte prosesser 
for hvert enkelt miljø. 
 

12. Sykehuspartner HF v/ CERT har ansvar for å påse at oppdateringer er utført i henhold til 
policy og det skal foreligge egne «dashboard» som viser status for gjennomføring. 
 

13. Unntak fra policy skal dokumenteres i hvert enkelt tilfelle, og godkjennes av Sykehuspartner 
HF v/ informasjonssikkerhetsleder eller relevant virksomhetsdirektør. Alle unntak skal 
registreres som en «standard change» i Service Manager, og skriftlig godkjenning legges som 
vedlegg i «change» før den lukkes. Objektet oppdateres i CMDB med informasjon om unntak 
og «change-referanse» for godkjenning. 

5. Måloppnåelse 
Måloppnåelse refererer til prosentandelen av enheter som er oppdatert med alle relevante 

sikkerhetsoppdateringer. 

Grad av måloppnåelse rapporteres etter følgende tabell: 

Type enhet Mål oppnådd  Delvis oppnådd Ikke oppnådd 

Windows server 99% 85% - 98% <85% 

Linux server 99% 85% - 98% <85% 

Windows klient 95% 85% - 94% <85% 

 

Sykehuspartner tilstreber 100 % måloppnåelse av oppdateringer for operativsystemene, men følgende 

faktorer må tas i betraktning ved vurdering av måloppnåelse: 

 Brukere eier flere datamaskiner (som ikke alltid er tilkoblet og slått på).  

 Ansatte reiser med bærbare datamaskiner, og ikke logger inn via bedrifts-VPN.  

 Datamaskiner blir reparert eller erstattet av en maskinvareleverandør.  

 Datamaskiner registrert i Active Directory (AD) blir re-installert, men ikke fjernet fra AD. 

 Virtuelle datamaskinøkter forblir avslått i uker eller måneder om gangen. 
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6. Referanser 
Eksterne kilder Sykehuspartner HFs ledelsessystem 

Microsoft Security Response Center 

CVSSv3  

Microsoft TechNet   

Microsoft Knowledgebase  

RedHat security advisory 

Cisco Security 

Palo Alto 

VMWare 

Common Vulnerabilities and Exposures  

HelseCERT  

NorCERT 

SP-18 - Håndtering av IKT-sårbarheter 

SP-19 - Fagråd for lukking av kritiske IKT-sårbarheter 

SP-20 - Innsatsledelse ved kritiske IKT-sårbarheter 

SP-21 - Sikkerhetsoppdatering av nettverk i Helse Sør-Øst 

SP-22 - Sikkerhetsoppdatering av klienter i Helse Sør-Øst 

SP-23 - Sikkerhetsoppdatering av servere i Helse Sør-Øst 

SP-24 - Sikkerhetsoppdatering av Citrix TS i Helse Sør-Øst 

SP-25 - Sikkerhetsoppdatering av VMWare i Helse Sør-Øst 

 

7. Flytskjema 
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Vedlegg A: Fastsettelse av løsningstid 
Krav til løsningstid på tiltak settes basert på hvor alvorlig en sårbarhet er vurdert å være. 
Sykehuspartner HF benytter Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3) utviklet av Forum of 
Incident Response and Security Teams (FIRST) for å fastsette alvorlighetsgrad. Tabellen under 
fastsetter hvilke krav Sykehuspartner HF setter til løsningstid relatert til CVSSv3 score. 

 
 
 
 
 
 
 

Vulnerability Manager kan for alle sårbarheter, unntatt «critical», justere opp alvorlighetsgraden 
dersom situasjonen tilsier det. Vurderingen baseres på omfang av sårbarhet, i hvilken grad den er 
hyppig utnyttet i øyeblikket og kritikalitet på berørte systemer. Dette skal dokumenteres i saksgangen. 
 
Ved sårbarheter med CVSSv3 høyere enn 9, og den totale situasjonen tilsier det, skal det vurderes 

raskere iverksettelse enn det som normalt følger av denne prosedyre. Patch og Vulnerability 

Management i Sykehuspartner HF v/ CERT utarbeider i slike tilfeller en vurdering og anbefaling, basert 

på fastsatt mal og fagråd kalles inn i henhold til SP-19 Fagråd for lukking av kritiske IKT-sårbarheter. 

Fagrådet dokumenterer sin beslutning i dokumentet som følger saken videre. «SP-19 Fagråd for 

lukking av kritiske IKT-sårbarheter» gir føringer for videre arbeid. 

Angitte løsningstidskrav gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. For Sykehuspartner HF løper 
løsningstiden fra tiltaket er lagt inn i Min Sykehuspartner. For tiltak som eies og skal gjennomføres av 
andre helseforetak, løper løsningstiden fra tidspunktet helseforetaket er gjort kjent med, og har 
akseptert tiltaket.   

 
Mulighet til å avvike fra løsningstidskrav 
Dersom det i nær fremtid er planlagte vedlikeholds- eller oppgraderingsaktiviteter som vil 
redusere/fjerne sårbarheter med «low» og «medium» alvorlighetsgrad, eller det av ulike årsaker ikke 
er mulig å utbedre sårbarheten innen fristen for løsningstid, kan Vulnerability Manager vurdere å gi 
utvidet lukkefrist. Før utvidet lukkefrist kan gis skal det foreligge skriftlig redegjørelse for hvorfor det 
ikke er mulig å overholde fristen, hvilken plan som foreligger med tidsfrister og i hvilken grad det er 
vurdert andre mitigerende tiltak for å redusere eller fjerne risiko. Dette skal dokumenteres i 
saksgangen og varsles Vulnerability Manager. 
 
Utvidet løsningstid for «high» og «critical» må godkjennes av VO-direktør IKT-tjenester, eller 
stedfortreder, etter forespørsel fra Vulnerability Manager før det kan innvilges. Beskrivelse av innhold 
i plan finnes i vedlegg B.  
 
For sårbarheter med «low» og «medium» alvorlighetsgrad, kan frysperiode hensynstas i fastsettelse 
av løsningstid, med dette menes det at løsningstiden kan utvides med tilsvarende antall dager som 
frysperiodens varighet.  
 
For sårbarheter med «high» og «critical» alvorlighetsgrad, hensynstas ikke frysperiode.  

 
 

                                                           
1 Håndtering av kritiske sårbarheter følger retningslinjer i Sykehuspartner HFs beredskapsplan (Delplan 8 – spesielle rutiner for cyber-hendelser) 

Rating CVSS Score Krav til løsningstid 

None 0.0  - 

Low 0.1 – 3.9 30 arbeidsdager 

Medium 4.0 – 6.9 30 arbeidsdager 

High 7.0 – 8.9 12 arbeidsdager 

Critical1 9.0 – 10.0 48 timer (kalendertid) 
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Grensesnitt avvik 
Dersom en sårbarhet ikke behandles innen angitt frist, meldes den også som sikkerhetsavvik iht. den 

ordinære avviksprosessen i Sykehuspartner HF. Rutineeier og rutineansvarlig må i samråd gjøre 

forbedringstiltak ved behov. 
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Vedlegg B: Plan for utbedring ved ønske om utvidet løsningstid 
For å kunne vurdere utvidet løsningstid er det viktig at det foreligger en beskrivelse og en plan. Planen 

må inneholde følgende elementer som beskrives så nøye som mulig slik at vurderingen om utvidet 

løsningsfrist blir enklest og raskest mulig. Det vil ikke bli gitt anledning til ytterligere forlengelse.  

Beskrivelsen legges inn i Request-tasken og Vulnerability Manager varsles ved at det sendes e-post til 

cert@sykehuspartner.no merket «Ønske om utvidet løsningstid for sårbarhet». NB: e-posten må 

inneholde Request-task nr. 

Mal for plan: 

1. "[Beskriv hvilke forhold som gjør at oppgaven ikke kan utføres innenfor gitte frist eller plan.]"  
 

2. "[Beskriv hvilke andre risikoreduserende tiltak som er vurdert?]"  
 

3. "[Hvilke tiltak er planlagt, hvem er utførende og når er de tenkt utført?]"  
 

4. "[Hvordan vurderes risikoen (høy, lav) ved en forlenget løsningstid?]"  
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