
 
 

________________________________________________ 

Side 1 av 3 

 

 

 

Saksframlegg 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 15. desember 2021 

 
 
 
SAK NR 115-2021 

 
 
SIKKERHETSKULTURMÅLING FOR SYKEHUSPARTNER HF 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar saken til etterretning. 

 
 
 
 
 
Skøyen, 8. desember 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg:  

Måling av digital sikkerhetskulturmåling for Helse Sør-Øst (pdf) 

Måling av informasjonssikkerhetskultur 2021 - Resultater for Sykehuspartner HF (powerpoint) 

 

  



 
 

________________________________________________ 

Side 2 av 3 

 

1. Hva saken gjelder 

Gjennom oppdrag og bestilling 2021 ble Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å gjennomføre en 

kartlegging av informasjonssikkerhetskulturen i Helse Sør-Øst. Spørreundersøkelsen ble gjennomført 

i september 2021, med analyse og rapportutarbeidelse i oktober.  

 

Denne saken fokuserer på resultatene for Sykehuspartner HF, og hvordan rapporten følges opp 

internt. 

 

2. Hovedpunkter  

Gjennom oppdrag og bestilling 2021 ble Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å gjennomføre en 

kartlegging av informasjonssikkerhetskulturen i Helse Sør-Øst. Spørreundersøkelsen ble gjennomført 

i september 2021, med analyse og rapportutarbeidelse i oktober. Undersøkelsen er presentert for 

regionalt sikkerhetsfaglig råd, konserntillitsvalgte, brukerutvalget i Helse Sør-Øst og i direktørmøtet i 

Helse Sør-Øst. Rapporten er formelt overlevert til Helse Sør-Øst RHF og det enkelte helseforetak for 

oppfølging i egen organisasjon. 

 

Digitaliseringsdirektoratets veileder for måling av digital sikkerhetskultur ble lagt til grunn. Denne er 

omfattende i art, og direktoratets spørsmålssett ble gjennomgått og et subsett av de mest relevante 

spørsmålene ble valgt ut. Undersøkelsen er en kvantitativ undersøkelse, men med mulighet for at 

respondentene i enkelte situasjoner kan begrunne eller utdype enkelte spørsmål med 

fritekstbesvarelser. 

 

Sykehuspartner HF etablerte en styringsgruppe, som foruten deltagelse fra Sykehuspartner HF 

bestod av representasjon fra eier, fra foretaksgruppen (Sykehuset Østfold HF), og fra 

Digitaliseringsdirektoratet. 

 

Antall respondenter i foretakene i regionen ble utvalgt etter egen fordelingsnøkkel basert på 

størrelse. For Sykehuspartner HF ble 200 tilfeldig ansatte trukket ut og invitert til undersøkelsen.  

 

Resultat Sykehuspartner HF 

Først og fremst har denne undersøkelsen avdekket at flertallet av ansatte i Sykehuspartner HF i all 

hovedsak har en god sikkerhetskultur og –kompetanse.  

 

Ansatte i Sykehuspartner HF har i stor grad hatt sammenfallende svar som foretaksgruppen på en 

rekke spørsmål knyttet til taushetsplikt, skjerming av informasjon, bruk av sosiale medier, mv. Her er 

det kun mindre avvik mellom Sykehuspartner HF og regionen, og undersøkelsen viser at alle ansatte 

i foretaksgruppen i stor grad eller i svært stor grad er bevisst på disse problemstillingene. 

 

Ulikhetene kommer særlig til syne på mer teknisk rettede spørsmål om aktiviteter assosiert med høy 

risiko, herunder bruk av e-post, ukjente minnepinner, inspeksjon av linker og vedlegg, låsing og 

skjerming av egen arbeidsstasjon og egne passord. Gitt virksomhetens egenart og fokus på 

opplæring, er det naturlig at Sykehuspartner HF skårer høyere på dette området.  

 

Selv om Sykehuspartner HFs ansatte ikke skiller seg negativt ut på noen spørsmål sammenlignet mot 

foretaksgruppens gjennomsnitt, så er det likevel verdt å merke seg at svarene på noen spørsmål gir 
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noe svakere resultat enn forventet, gitt det arbeidet som har vært gjennomført innen 

informasjonssikkerhet og digital sikkerhetskultur i Sykehuspartner HF de siste årene. Dette gjelder: 

 

 14 % av ansatte (mot 31 % i regionalt snitt) mener at ledelsen i svært liten grad eller i liten 

grad har kommunisert tydelig hvilke forventninger de har til den ansatte når det kommer til 

digital sikkerhet. 

 4 % av ansatte (mot 7 % i regionalt snitt) oppgir at de bruker samme passord hjemme som 

på jobb. Det har vært høyt fokus på passordsikkerhet, og selv om tallet er lavt, er det likevel 

rom for forbedring. 

 28 % av ansatte (mot 70 % i regionalt snitt) oppgir «nei» eller «vet ikke» på spørsmålet om 

de har blitt tilbudt opplæring i løpet av de to siste årene. Dette tallet er overraskende høyt 

gitt at alle ansatte skal gjennomføre årlige, obligatoriske e-læringskurs innenfor 

informasjonssikkerhet og personvern, og at oppfølging av gjennomføring er et 

ledelsesansvar.  

 

Vurdering er at Sykehuspartner HFs ansatte likevel i stor grad gjennom denne undersøkelsen har vist 

at det i all hovedsak er etablert en god digital sikkerhetskultur i virksomheten.  

 

Ingen av funnene er av en slik art at det er behov for å iverksette øyeblikkelige tiltak, men 

Sykehuspartner HF vil følge opp funnene fra rapporten og vil identifisere bevarings- og 

forbedringspunkter, og implementere disse. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Gjennomføringen av målingen av digital sikkerhetskultur har vært positiv for Sykehuspartner HF. 

Funnene har i stor grad vært i tråd med forventningene, men med noen funn som vil følges opp 

gjennom det planmessige arbeidet med digital sikkerhetskultur. 

 

Administrerende direktørs planlegger å gjennomføres en tilsvarende kulturmåling også neste år. 

 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til etterretning. 


