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Saksframlegg 
 
 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 9. mars 2022 

 
 
 
SAK NR 027-2022 
 
 
PROSJEKT ANSKAFFELSE OG INNFØRING AV FIDO2 MULTIFAKTOR AUTENTISERINGSTJENESTE 
(MFA), GJENNOMFØRINGSFASE 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar redegjørelsen om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt Anskaffelse og 
innføring av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste (MFA) til etterretning. 
 

2. Styret ber administrerende direktør informere Helse Sør-Øst RHF om saken.   
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. mars 2022 
 
 
 
Anne Thea Hval  
administrerende direktør(konst.)  
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1. Hva saken gjelder 

I denne saken orienterer administrerende direktør om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt 

Anskaffelse og innføring av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste (MFA). Prosjektet er innenfor 

fullmakten til Sykehuspartner HF. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Prosjekt Anskaffelse og innføring av FIDO2 MFA har sitt opphav i prosjekt Styrket autentisering som 

ble etablert i ISOP programmet oktober 2018. Dette prosjektet vurderte fremtidens 

autentiseringsmetoder for Helse Sør-Øst på (eIDAS) sikkerhetsnivå Betydelig og Høyt. 

 

Analyser viste mangler innen eksisterende autentisering ved at større delen av brukermassen 

anvender svak autentisering i form av brukernavn og passord mot lokalt domene og ved at 

eksisterende løsninger for autentisering på nivå betydelig og høy ikke har ønsket brukervennlighet. 

Prosjektet endte med en anbefaling av FIDO2 som teknologi for personlig autentisering og det ble 

gjennomført en vellykket Proof-of-Concept med FIDO2 for brukervennlighet og teknisk test av 

teknologi.  

 

Ved avslutt av prosjektet i mars 2021 ble det anbefalt å anskaffe og innføre FIDO2 som tjeneste i 

Helse Sør-Øst og Sykehuspartner HF etablerte på denne bakgrunn en nytt prosjekt Anskaffelse og 

innføring av FIDO2 MFA i 2021. 

 

Hensikt 

Prosjektet skal anskaffe og etablere en FIDO2 basert multifaktor autentiseringstjeneste (MFA) som er 

klar til å tas i bruk for pålogging til regionale og lokale tjenester.  

Prosjektet skal også støtte at autentiseringsmetoden tas i bruk på et utvalg av 

tjenester/fagapplikasjoner hvor gevinster umiddelbart kan tas ut. Eksempler er mobilitetsprosjektet i 

STIM, Regional ambulansejournal AEPJ, PAM og Helselogistikk. 

 

Resultatmål og leveranser  

Prosjektet har følgende resultatmål;  

 HSØ har anskaffet FIDO2 basert multifaktor autentiseringstjeneste fra valgt leverandør 

 FIDO2 basert autentiseringsmetode er tilgjengeliggjort for lokale og regionale tjenester i HSØ 

 Utvalgte tjenester/fagapplikasjoner har tatt autentiseringsmetoden i bruk  

 Sykehuspartner er i stand til å drifte og forvalte løsningen.  

Hoved leveransene i prosjektet er: 

 Etablering av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste med tilhørende bærer 

 IAM infrastruktur som støtter tilgjengeliggjøring av FIDO2 til lokale og regionale/nasjonale 

tjenester 

 Ibruktagelse av FIDO2 multifaktor autentisering på utvalgte tjenester/fagapplikasjoner i 2022 

 

Forventet nytte 

Prosjektet leverer en brukervennlig og godkjent FIDO2 basert multifaktor-autentiseringsmetode på 

eIDAS sikkerhetsnivå høyt hvor brukerne vil oppleve raskere pålogging med mindre «plunder og 

heft».  
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Med etablering av en FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste kan andre tjenester som har behov 

for en styrket autentisering med en enkel integrasjon ta i bruk FIDO2 og det vil ikke være behov for å 

utvikle egen funksjonalitet for pålogging. 

 

FIDO2 den mest brukervennlige autentiseringen på nettbrett og mobil arbeidsflate på nivå høyt. 

Dette gir mulighet for mer forsvarlig behandling av helseopplysninger på nettbrett og mobil 

arbeidsflate. Det gir også helsepersonell mulighet for å logge på fra mobil enhet og hente kritisk 

informasjon om pasienter fra nasjonale tjenester som kjernejournal. 

 

En FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste i Helse Sør-øst som etableres i henhold til relevante 

offentlig regulering (eIDAS) vil støtte realisering av de store regionale og nasjonale initiativene for 

samhandling på tvers av virksomheter hvor det forutsettes tillit til identiteter. I løpet av 2021 vil flere 

nasjonale tjenester enten etableres, eller være på vei til etablering (som Kjernejournal 

Dokumentdeling, Modernisert folkeregister, Sentral forskrivningsmodul og Nasjonal AMK). 

Bruk av svak autentisering på nivå lavt kan etter hvert fases ut til fordel for ny MFA på nivå høyt. 

Oppsummert så vil etablering av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste gi en moderne 

fremtidsrettet autentiseringsmetode som understøtter relevante brukerscenarier, som tilbyr riktig 

sikkerhet og som har en god brukeropplevelse. 

 

Følgende gevinster er identifisert ved introduksjon av en FIDO2 basert autentiseringsmetode: 

 Økt kvalitet på helsetjenesten da det vil muliggjøre tilgang til pasientdata på tvers av 

helseforetak / helseaktører ved ibruktagelse 

 Økt pasientsikkerhet ved riktig autentisering før tilgang gis til pasientdata 

 Økt effektivitet ved utvikling av nye tjenester 

 Økt effektivitet ved at ansatte i HSØ får færre ulike eID-er å forholde seg til og ved at det 

benyttes mindre tid til pålogging f.eks. 

o Ved tilgang til fagapper på mobil plattform 

o Ved tilgang til fagapplikasjoner på pc 

 Økt kvalitet - bedre støtte for ulike arbeidsprosesser og type klienter  

 Økt sikkerhet - redusert behov for at bruker omgår etablerte rutiner 

 Økt sikkerhet - tjenestens arkitektur leverer på lover, forskrifter, krav og behov 

 Økt sikkerhet – lokale og regionale tjenester har tilgang til godkjent MFA metode 

 Mer effektiv og sikrere samhandling på tvers av helseaktører hvor de ulike aktørene stoler på 

utført autentisering 

 Forberede Helse Sør-Øst til fremtidig deling av helsedata på tvers av landegrenser innenfor 

EU 

 

Handlingsalternativ 

Den innledende konseptfase vurderte fire ulike alternativer for innføring av en FIDO2 multifaktor 

autentiseringsmetode i Helse Sør-Øst: 

- Alternativ 0 - Videreføring av nåsituasjon 

- Alternativ 1 - Anskaffe FIDO2 tjeneste 

- Alternativ 2 - FIDO2-autentisering basert på egenutvikling/produktkomponenter 

- Alternativ 3 - Benytt nasjonale tjenester/HelseID   

 

De fire alternativene ble vektet mot flere kriterier. Tabellen oppsummerer resultatet av vektingen. 
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Nr Kriterier Alternativ 0 
Fortsett som 
nå 

Alternativ 1 
Anskaffe 
tjeneste 

Alternativ 2 
Bygg selv 

Alternativ 3 
Nasjonal 
tjeneste 

1 Er iht. leverandørstrategi? Delvis Ja Nei N/A 

2 Er tjenesten tilgjengelig tids nok? Ja Ja Nei N/A 

3 Er tjenesten kostnadseffektiv? Ja Ja   Nei N/A 

4 I henhold til arkitekturføringer og IAM-
målbilde? 

Nei Ja Ja N/A 

5 Drift og forvaltning Delvis Ja Delvis N/A 

 

Ja En overordnet vurdering indikerer at 
kriteriet er oppfylt 

Nei En overordnet vurdering indikerer at 
kriteriet ikke er oppfylt 

Delvis Noen deler av tjenesten oppfyller 
kriteriet 

 

Prosjektets styringsgruppe støttet prosjektets anbefaling om å velge alternativ 1 «Anskaffe FIDO2 

tjeneste». 

Ved å benytte seg av en leverandør som spesialiserer seg på en fremtidsrettet nasjonalt godkjent 

autentiseringsmetode i Norge sikrer Helse Sør-Øst at de alltid er oppdatert innen autentisering. 

Leverandøren har fagekspertise, noe som reduserer behovet for å bygge opp spesialistkompetanse 

på FIDO2 protokoller og teknologien internt. Med alternativ 1 forventes det at regionen reduserer 

risiko for sikkerhetshendelser.  

 

Plan 

 

Note: Implementeringsaktiviteter i 2. halvår vil bli justert i dialog med tjenesteeiere for fagapplikasjoner som tar i bruk 

FIDO2 i 2022. 

 

Prosjektkostnader 

Prosjektets gjennomføringsfase og avslutningsfase løper fra februar 2022 til 31. desember 2022 og er 

estimert til grunnkalkyle på 18,1 millioner kroner, styringsramme på 18,6 millioner kroner (P50) og 

en kostnadsramme på 19,9 millioner kroner (P85). 

 

Konsept- og planfasen er gjennomført som en del av prosjektet Sikker informasjonsdeling regionalt 

og nasjonalt. Prosjektkostnadene er investeringsmidler. 
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Risiko  

Følgende er viktigste risiko som er identifisert i planfasen.  

Når FIDO2 anvendes til pålogging på kritikalitet 1 tjenester vil det følge en risiko for utilgjengelighet 

ved FIDO2 nedetid. Tiltak er å etablere støtte for kritikalitet 1 i alle ledd og en alternativ 

autentiseringsmetode/break the glass funksjon. 

 

Hvis flere tjenester/fagapplikasjoner enn estimert etterspør FIDO2 tjenesten i 2022 vil det være risiko 

for mer lisens- og hardware-kost enn estimert i 2022. Tiltak er å avstemme løpende med controller 

og berørte helseforetak. 

 

Informasjon og involvering  

Prosjektet har gjennomført innledende informasjonsmøter med Regionalt sikkerhetsråd (RSR), 

program STIM, Sykehuspartner arkitekturråd (SPARK) og Regionalt arkitekturråd (RARK). 

Det er etablert en interessentanalyse og det vil i 1. kvartal 2022 utarbeides en 

kommunikasjonsstrategi. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Anskaffelse og etablering av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste vil gi en moderne 

fremtidsrettet autentiseringsmetode som understøtter relevante brukerscenarier, som tilbyr riktig 

sikkerhet og som har en god brukeropplevelse. 

 

Oppstart av gjennomføringsfasen er forankret i Sykehuspartner HFs organisasjon og er innenfor 

administrerende direktørs fullmakt.  

  

Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen om oppstart av gjennomføringsfasen 
for prosjekt Anskaffelse og innføring av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste (MFA) til 
etterretning, og at styret ber administrerende direktør informere Helse Sør-Øst RHF om saken.   
 

 

 
 

 


