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Innhold

Bakgrunn

Bakgrunnen for sikkerhetsmålingen i HSØ er at det i hvert helseforetak skal etableres en god 

sikkerhetskultur der personell forstår hvordan de skal bidra til digital sikkerhet, og hva deres 

personlige ansvar for dette er. Helse Sør-Øst har på bakgrunn av dette gitt styringskrav til 

Sykehuspartner HF om å gjennomføre en måling av informasjonssikkerhetskulturen i 2021. 

Sentrale spørsmål som besvares

► Hva karakteriserer den digitale sikkerhetskulturen i HSØ?

► I hvilken grad påvirker opplæring i digital sikkerhet sikkerhetsatferden og 

sikkerhetskompetansen til alle i virksomheten?

► I hvilken grad tar alle i virksomheten ansvar for den digitale sikkerheten?

► Hvordan forholder alle i virksomheten seg til digitale trusler som kan ramme virksomheten?

Anbefalinger

Vi har oppsummert alle våre forslag til forbedringer i Helse Sør-Øst sitt regime for internkontroll, 

rutiner og kontrollopplegg i rapporten. HSØ må selv vurdere om de foreslåtte anbefalingene er 

velegnet og kostnadseffektive og følgelig bør implementeres. 

__________________________

__

Aina Karlsen Røed

Ansvarlig partner

____________________________

Tuva Selstad Dybedokken

Prosjektleder

Hovedrapport

► Angrepsvinkel og avgrensninger

► Oppsummering

► Svar på sentrale spørsmål 

► Anbefalinger

Vedlegg

► Detaljerte resultater fra spørreundersøkelsen

► Forklaring til symboler

Distribusjon

► Styringsgruppen

► Helseforetakene i HSØ
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Angrepsvinkel og avgrensninger
I gjennomgangen av den digitale sikkerhetskulturen har vi samlet inn informasjon ved en spørreundersøkelse som gikk ut til 4000 tilfeldig utvalgte ansatte ved alle helseforetak i Helse 

Sør-Øst.

Angrepsvinkel

Vi har brukt Digitaliseringsdirektoratets veileder for kartlegging av digital sikkerhetskultur som utgangspunkt 

for denne vurderingen av digital sikkerhet i Helse Sør-Øst. Veilederen består av et spørsmålssett som vi har 

tatt utgangspunkt i. Det ble gjort vesentlige endringer for å tilpasse spørsmålssettet til Helse Sør-Øst sin 

virksomhet og for å begrense omfanget på undersøkelsen. Vi har også brukt illustrasjonen til venstre som 

inspirasjon, da denne figuren gjengir forming av atferd på en figurativt god måte i henhold til EYs etablerte 

metodikk for vurderinger av digital sikkerhet.

EY sitt rammeverk for vurdering av sikkerhetskultur deler sikkerhetskulturen inn i tre deler, henholdsvis 

organisatoriske tiltak, motivasjon og evne, samt atferd. Alle de tre nivåene påvirker og er avhengige av 

hverandre for å skape en god sikkerhetskultur. I denne målingen av digital sikkerhet har vi i hovedsak 

konsentrert oss om det midterste nivået i figuren, «motivasjon og evne». Dette nivået er knyttet til de ansatte 

i virksomheten og hvordan deres motivasjon og evne kan påvirke den digitale sikkerhetskulturen.

Ved måling av digital sikkerhetskultur i HSØ er det fire overordnede spørsmål vi ønsker å få svar på. 

Spørsmålene som skal besvares, er følgende:

► Hva karakteriserer den digitale sikkerhetskulturen i HSØ?

► I hvilken grad påvirker opplæring i digital sikkerhet sikkerhetsatferden og sikkerhetskompetansen til alle i 

virksomheten?

► I hvilken grad tar alle i virksomheten ansvar for den digitale sikkerheten?

► Hvordan forholder alle i virksomheten seg til digitale trusler som kan ramme virksomheten?

Avgrensninger

► Målingen er gjennomført ved en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 4000 respondenter. 

► Vi har ikke gjennomført intervjuer i denne målingen av digital sikkerhetskultur 

► Det er kun et utvalg av tilfeldige ansatte i HSØ som har fått mulighet til å svare på undersøkelsen 
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Svarene på introduksjonsspørsmålene forteller oss at deltakelsen er ganske 
jevnt fordelt på de ulike helseforetakene
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• 30 % responsrate 

• 100 som har begynt men ikke fullført 
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Sentrale kommentarer Sentrale anbefalinger

Sikkerhetsatferd 

► De ansatte i Helse Sør-Øst har en god sikkerhetsadferd. Det er liten variasjon mellom 

ansatte med og uten lederansvar. Ansatte uten lederansvar svarer i noe høyere grad 

at de er «Helt enig» i at digital sikkerhet er viktig for deres arbeid. Ledere er 

erfaringsmessig premissgivende i en avdeling. Dersom ledere over tid vurderer digital 

sikkerhet som mindre viktig enn det deres medarbeidere gjør, kan dette smitte over på 

ansatte. 

Styring og kontroll

► Det kommer frem at kommunikasjonen fra ledelsen tidvis kan være tvetydig. Dette kan 

føre til usikkerhet blant de ansatte rundt hvordan de skal handle i tråd med 

retningslinjene for digital sikkerhet. 

Risikooppfattelse

► De ansatte i Helse Sør-Øst har generelt en god risikooppfattelse. Likevel ser vi at de 

ansatte ikke er klar over de risikoene som bruk av epost kan føre med seg. Dette 

reflekteres i at det er mange som ikke kontrollerer at nettsteder, lenker eller vedlegg 

som blir sendt via epost, faktisk er reelle/ekte. 

Holdninger til digital sikkerhet 

► De ansatte viser at de tar et stort ansvar for den digitale sikkerheten i Helse Sør-Øst. 

De er godt kjent med viktigheten av digital sikkerhet og viser stor respekt for 

informasjonen de forvalter. Respondentene synes det er vanskelig å si ifra dersom 

man ser kollegaer som bryter retningslinjene for informasjonssikkerhet. 

Kunnskap, læring og interesse

► Det er lav oppslutning om opplæring i HSØ. Dette ser vi en trend på blant alle 

helseforetak, selv om det er et par helseforetak som scorer noe bedre enn andre. 

HSØ bør derfor fokusere på å øke deltakelsen på opplæring blant de ansatte, ved for 

eksempel oppfordring fra ledelsen.

Sikkerhetsatferd

► Det må fokuseres på å få ledere til å anerkjenne viktigheten av digital sikkerhet. 

Dersom ledere har en god holdning og er kjent med retningslinjene til digital 

sikkerhet, kan dette smitte over på de ansatte. 

Styring og kontroll 

► Det bør utarbeides en kommunikasjonsstrategi for digital sikkerhet. Dette vil kunne 

bidra til mindre usikkerhet rundt reglene for digital sikkerhet. Det kan også føre til 

en mer helthetlig kommunikasjon på tvers av helseforetakene. 

► Det må også utarbeides en rutine for å kontrollere om kommunikasjonsstrategien 

for digital sikkerhet blir levert på.

Risikooppfattelse

► Det bør utarbeides og gjennomføres opplæring knyttet til digital sikkerhet. Blant 

annet bør det gjennomføres opplæring knyttet til bruk av epost. 

Holdninger til digital sikkerhet

► Det må jobbes med å ufarliggjøre det å si fra til kolleger som handler på en måte 

som bryter med retningslinjene for informasjonssikkerhet. Dersom en større andel 

av de ansatte tør å si fra om dette, kan man blant annet redusere risikoen for 

sikkerhetsbrudd i form av utilsiktet tilgang til personopplysninger og tilgang til 

personopplysninger utenfor tjenstlig behov.

Kunnskap, læring og interesse 

► Det bør fokuseres på å få flere til å delta i opplæring innen digital sikkerhet. Her er 

det mange som oppgir at de ikke deltar, selv om det har blitt tilbudt opplæring de 

siste to årene. Opplæring må forankres i ledelsen, og de må sørge for at de ansatte 

har mulighet og tid til å delta på slik opplæring. Det er også et sprik mellom hvor 

mange som svarer at de ønsker å lære mer om digital sikkerhet, og de som faktisk 

deltar på kurs og opplæring når dette tilbys. Det er viktig å finne årsaken til dette, 

slik at man kan jobbe med å få ansatte til å prioritere opplæring.

Oppsummering – Kvaliteten bør forbedres
Holdningen til digital sikkerhet er jevnt over ganske god i hele i HSØ. Digital sikkerhet oppleves ikke som et hinder for å gjennomføre daglige oppgaver, og viktigheten av digital sikkerhet 

virker å være anerkjent blant respondentene. Likevel er det flere områder hvor den digitale sikkerheten kan forbedres ytterligere. Det bør fokuseres på å bedre kommunikasjonen rundt 

digital sikkerhet, samt å gjennomføre større grad av systematisk opplæring på området. Fremover vil det være vesentlig at viktigheten av digital sikkerhet er forankret enda tydeligere i 

ledelsen, og at de reflekterer dette utad. Dette vil kunne øke motivasjonen hos de ansatte. 

3
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De ansatte viser at de tar et relativt stort ansvar for den digitale 
sikkerheten i HSØ. Det er likevel forbedringspotensial. 

► Respondentene viser en relativt høy grad av bevissthet for den digitale 

sikkerheten i helseforetaket de er ansatt ved. Det er svært få som bryter 

retningslinjene for informasjonssikkerhet bevisst, noe som indikerer at de 

ansatte tar ansvar for den digitale sikkerheten. 

► Resultatene viser oss at respondentene ofte synes det er utfordrende å si 

ifra til kolleger når disse handler på en måte som bryter med 

retningslinjene. Det er 38 prosent som svarer «helt uenig», «delvis uenig» 

eller «hverken eller» på dette spørsmålet. Det er ønskelig å øke andelen av 

dem som svarer at de er helt enig i at det er lett å si ifra til kolleger, da dette 

kan føre til en økt bevisstgjøring. 

► Det er ingen store variasjoner i resultatene mellom helseforetakene, 

mellom dem som har lederansvar, og dem som ikke har det, eller dem som 

har jobbet mange kontra få år i respektive helseforetak. 

► Det er en risiko for at de ansatte bryter regler for digital sikkerhet de ikke er 

kjent med. At det er relativt mange som synes det er vanskelig å si ifra til 

ansatte som bryter reglene, er en indikasjon på at dette forekommer. 

Denne sliden svarer ut spørsmålet «I hvilken grad tar de ansatte i virksomheten ansvar for den digitale sikkerheten?»

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

Jeg bryter bevisst foretakets regler
for digital sikkerhet.

Aldri Årlig Månedlig Ukentlig Daglig

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

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

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

oppsøke.

Jeg er påpasselig med å ikke gi fra meg
informasjon til noen som ikke har tjenstlig

behov

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

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig
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Respondentene er påpasselige med å skjerme pasientopplysninger 
fra uvedkommende. De scorer ikke så godt på låsing av skjerm. 

Denne sliden svarer ut spørsmålet «Hvordan forholder alle i virksomheten seg til digitale trusler som kan ramme virksomheten?» 

► Det er nesten 80 prosent som oppgir at de aldri bevisst bryter reglene for 

informasjonssikkerhet. Det at respondentene ikke bevisst bryter reglene, indikerer 

at de ønsker å handle i tråd med retningslinjene for å sørge for at sikkerhetsbrudd 

ikke forekommer. Det er også en mulighet for at ansatte bryter regler uten å vite 

om det, grunnet for dårlig kjennskap til retningslinjene. Denne observasjonen 

understøttes av at det er ca. 70 prosent som oppgir at de ikke alltid låser 

datamaskinen når de forlater den, eller tillater andre å jobbe på sin bruker. Det er 

noe variasjon mellom helseforetakene når det gjelder å bevisst bryte regler, men 

vi anser at denne variasjonen ikke er signifikant.

► Det har blitt kommentert at det er forskjell på å låse skjerm og å logge ut av DIPS. 

Det kan derfor tyde på at spørsmålet rundt låsing av skjerm burde vært spesifisert 

noe, for eksempel mer mot at man logger ut av systemer med tilgang til 

pasientopplysninger og andre sensitive opplysninger. 20 % oppgir at de er «ikke 

bevisst», «lite bevisst» eller «middels» bevisst på å hindre at andre kan bruke 

datamaskinen når de selv er pålogget. Dette kan ha sin årsak i at det oppfattes 

som tidkrevende og tungvint å logge seg av og på maskinen. Dette har gått igjen i 

fritekstsvarene. 

► De aller fleste respondentene oppgir at de er bevisste eller ganske bevisste på å 

skjule pasientopplysninger fra uvedkommende, noe som tyder på at viktigheten av 

dette er i fokus. 

► Respondentene virker bevisste på de digitale truslene som kan ramme 

virksomheten. Vi ser likevel at det er noen områder hvor det bør fokuseres mer 

fremover. Dette gjelder blant annet det å låse skjermen når man forlater PC-en, 

og å hindre at andre bruker maskinen når en selv er pålogget. 

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

Jeg bryter bevisst foretakets regler
for digital sikkerhet.

Aldri Årlig Månedlig Ukentlig Daglig

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Låser du skjermen når du forlater
datamaskinen din?

Nei Ja, av og til Ja, som regel Ja, alltid

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Hvor bevisst er du på å undersøke om en
nettside, en lenke eller et vedlegg du mottar i…

Hvor bevisst er du på å skjerme
pasientopplysninger for uvedkommende?

Hvor bevisst er du på å ikke etterlate
pasientdokumenter?

Hvor bevisst er du på å få med deg alle
dokumentene ved utskrifter?

Hvor bevisst er du på å ikke poste informasjon
om pasientopplysninger eller taushetsbelagte…

Hvor bevisst er du på å hindre at andre bruker
datamaskinen når du er pålogget?

Ikke bevisst Lite bevisst Middels Ganske bevisst Veldig bevisst
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Opplæring i digital sikkerhet på tvers av HSØ er ikke tilstrekkelig 
strukturert, dette skaper usikkerhet blant ansatte 

► Det er stor variasjon mellom hvor mye opplæring de ulike 

helseforetakene i regionene tilbyr. På enkelte helseforetak oppgir 

nesten 70 prosent at de har deltatt på opplæring i løpet av de siste to 

årene, mens på andre oppgir rundt 10 prosent det samme. Graden av 

opplæring det siste halvannet året (mars 2020 – oktober 2021) har 

vært preget av koronapandemien, og det må tas høyde for at HF-ene 

ikke har hatt mulighet til å tilby opplæring i like stor grad som før i 

denne perioden.  

► Helseforetak som tilbyr mye opplæring til sine ansatte, scorer i 

gjennomsnitt bedre enn helseforetak med lavere opplæring.

► Kun 27 prosent av ansatte oppgir de har deltatt på opplæring i løpet 

av de siste to årene. En stor andel sier at de lærer om digital 

sikkerhet av seg selv, eller spør andre. Ansatte som har deltatt på 

kurs, opplever kommunikasjonen fra ledelsen som mer tydelig enn de 

som ikke lærer av kurs. 

► Den lave andelen som lærer av strukturert opplæring, kan føre til at 

normer eller vaner som bryter med retningslinjer, blir ført videre. Slike 

vaner kan øke risikoen knyttet til digitale trusler, og de kan i verste fall 

føre til uautorisert tilgang til pasientopplysninger. Dette kan få 

økonomiske og omdømmemessige konsekvenser for HSØ.

► Ansatte er motiverte til å lære mer om digital sikkerhet. De ønsker en 

grunnleggende innføring, som forklarer bakgrunnen for retningslinjer, 

og ikke kun hvordan de skal eller ikke skal opptre. 

Denne sliden svarer ut spørsmålet «I hvilken grad påvirker opplæring i digital sikkerhet sikkerhetsatferden og sikkerhetskompetansen til alle 

i virksomheten?

Figuren nedenfor viser fordelingen av svarene på spørsmålet «Opplever du at ledelsen i 
foretaket har kommunisert tydelig hvilke forventninger de har til deg når det kommer til 
digital sikkerhet?» på de som har deltatt på opplæring og de som ikke har deltatt
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Har virksomheten tilbudt opplæring i løpet av de to siste årene?
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Anbefalinger 

Tabellen beskriver observasjoner og våre forslag til tiltak/forbedringer. Den reviderte enheten må selv vurdere om de foreslåtte

anbefalingene er velegnet og kostnadseffektive og om de følgelig skal implementeres.

Ref. / Prioritet Observasjoner Forslag til tiltak

Videreutvikle 

eksisterende 

tilnærming til 

sikkerhets-

kultur

Sikkerhetsatferd og risikooppfattelse

► Det er avdekket noen mangler i ansattes 

sikkerhetsatferd. Dette gjelder særlig phishing-

trusselen og risikoen med å bruke private telefoner 

eller maskiner til å behandle pasientinformasjon. 

► Mangler knyttet til ansattes sikkerhetsatferd øker 

risikoen for at pasientopplysninger kommer på avveie. 

Alvorlige avvik innen etterlevelse av 

informasjonssikkerhet kan få økonomiske 

konsekvenser som bøter og potensielt svekke HSØ 

sitt omdømme. 

► Eksisterende tilnærming til og strategi for sikkerhetskultur bør revideres, og basert 

på dette bør en oppdatert programstrategi etableres. Resultatene fra denne 

målingen av digital sikkerhetskultur bør brukes som innspill til å definere risikoer 

som strategien bør adressere, samt hvilke grupper som utgjør en høyere risiko. 

Arbeidet med å etablere en strategi for sikkerhetskultur bør: 

► Identifisere viktige interessenter som bør involveres for å lykkes i arbeidet 

med sikkerhetskultur. 

► Identifisere målgrupper som utgjør en høyere risiko, og dermed trenger mer 

spesifikk opplæring knyttet til sin rolle. 

► Definere opplæringskrav, læringstemaer og læringsmål per identifiserte 

målgruppe. 

► Identifisere de mest effektive måtene å gi opplæring til hver målgruppe på, 

f.eks. e-læring, regelmessige phishing-simuleringer, scenario- eller 

dilemmatrening, Cyber War Games for ledergruppen og andre relevante 

interessenter. 

► Definere matriser/KPI-er basert på de definerte læringsmålene per målgruppe 

for å måle fremdrift og effekt av utført opplæring og 

kommunikasjonsaktiviteter.

► Planlegge gjennomføring av opplæring ved å etablere en kommunikasjons- og 

opplæringsplan der prioriterte aktiviteter er beskrevet, og ansvar for å utføre 

og overvåke opplæringen er tildelt.

Høy
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Anbefalinger 

Tabellen beskriver observasjoner og våre forslag til tiltak/forbedringer. Den reviderte enheten må selv vurdere om de foreslåtte

anbefalingene er velegnet og kostnadseffektive og om de følgelig skal implementeres.

Ref. / Prioritet Observasjoner Forslag til tiltak

Utarbeide 

kommunikasjon

sstragegi og 

definere 

opplæring for 

ledere

Holdninger og styring og kontroll

► Ansatte oppgir at de ikke er helt fornøyde med den 

måten hvorpå ledere kommuniserer viktigheten av 

informasjonssikkerhet og hensikten med tiltak knyttet 

til informasjonssikkerhet. Dersom begrunnelsen for og 

viktigheten av tiltak ikke kommuniseres tilstrekkelig ut 

til de ansatte, fører det til at deres motivasjon og evne 

til å gjennomføre tiltakene ikke blir tilstrekkelig. 

Manglende kommunikasjon nedover i organisasjonen 

angående sikkerhet kan føre til at ansvaret rundt dette 

forblir uklart. 

► Som en del av arbeidet med den nye strategien bør bevisstgjørende 

kommunikasjonsaktiviteter etableres og gjennomføres regelmessig med bruk av 

ulike kanaler slik at ansattes bevissthet kontinuerlig økes og vedlikeholdes. Sett i 

lys av økt bruk av digitale samhandlingstjenester er det blant annet viktig å tilpasse 

råd og opplæring til den økte bruken av digitale samhandlingstjenester, slik at de 

ansatte også handler på en sikker måte når de jobber i disse verktøyene.

► Krav til ledere som målgruppe for opplæring bør defineres. Kravene skal definere 

hva ledere skal kunne når det gjelder informasjonssikkerhet. Blant annet skal ledere 

få trening i å kunne stille gode krav og gi tydelige forventninger til de ansatte 

gjeldende sikkerhet. I tillegg bør KPI-er defineres og tas i bruk for å måle effekter av 

lederopplæring. 

Høy
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Anbefalinger 

Tabellen beskriver observasjoner og våre forslag til tiltak/forbedringer. Den reviderte enheten må selv vurdere om de foreslåtte

anbefalingene er velegnet og kostnadseffektive og om de følgelig skal implementeres.

Ref. / Prioritet Observasjoner Forslag til tiltak

Bevisstgjøring og 

opplæring av 

ansatte

Kunnskap, læring og interesse 

► Det er ujevn opplæring innen digital sikkerhetskultur på 

tvers av helseforetakene. Resultatene fra 

spørreundersøkelsen har vist at opplæring har en effekt, da 

de helseforetakene som har tilbudt opplæring og har hatt 

oppslutning om denne opplæringen, scorer bedre enn de 

andre helseforetakene. 

► Det bør etableres et opplæringsprogram som sikrer jevnlig opplæring innen digital 

sikkerhetskultur på alle HF i HSØ. Det bør etableres et årshjul som spesifiserer 

gjennomføringsansvarlig, tidsfrister og retningslinjer på hvordan følgende skal 

gjennomføres:

► Etablere et målingsrammeverk* for å sikre måling av fremdrift og effekt av 

sikkerhetskulturprogrammet. I dette arbeidet bør eksisterende KPI-er revideres og 

bli koblet direkte til strategien, og måle måloppnåelse. KPI-ene bør knyttes til 

eksisterende datakilder, og det bør defineres hvor ofte en KPI skal måles, for å 

analysere programmets effekt og videreutvikling. Basert på analysen bør det 

identifiseres nye målgrupper. Disse kan dels være basert på 

organisasjonsstrukturen, men bør også inkludere grupper som viser en lavere 

måloppnåelse. 

► Det bør etableres en systematisk og strukturert tilnærming for opplæring av ledere. 

Kommunikasjonen bør sikre at leder er kjent med etablerte prosesser og hvorfor de 

gjelder for sin avdeling. Aktiviteter bør knyttes opp til identifiserte risikoer. 

► Det kan vurderes å etablere et Security Ambassador Program som består av 

frivillige ansatte på forskjellige nivåer. Gjennom en systematisk og strukturert 

tilnærming vil de ansatte tilegne seg mer kunnskap og bli et kontaktpunkt ute i 

organisasjonen. Ambassadørene vil ha tettere kontakt med mottakere og kunne gi 

tilbakemeldinger som kan brukes til videreutvikling av tilgjengelig ressurser. 

Ambassadørene kan også benyttes til å tilpasse opplæringen til deres avdeling. 

*I henhold til ledende praksis er et robust målingsrammeverk 

nødvendig for å ha et modent sikkerhetskulturprogram

Medium
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Vedlegg 

► Detaljerte resultater fra spørreundersøkelsen

► Forklaring til symboler
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En stor andel av respondentene har jobbet i over 10 år i nåværende 
helseforetak og har ikke lederansvar

► Over halvparten av respondentene har jobbet i nåværende helseforetak i over 10 år, og kun 3 prosent har jobbet i nåværende helseforetak i under 1 år. 

► Kun et fåtall av respondentene har lederansvar. 

► Vi må også ta høyde for at undersøkelsen kan ha blitt sendt ut til flere som har jobbet i Helse Sør-Øst i mer enn 10 år. 

Antall år jobbet i nåværende HF

Under 1 år 1 - 2 år 3 - 5 år

6 - 10 år Over 10 år Foretrekker å ikke svare

Er du leder med personalansvar?

Ja Nei
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10% 5% 59% 27%

I svært liten grad I liten grad I stor grad I svært stor grad

1% 9% 64% 25%

Ledere har tilstrekkelig kunnskap om digitale trusler, men 
etterlevelsen er noe dårligere enn hos resten av de ansatte. 

► Det er liten variasjon mellom ansatte med og uten lederansvar. Ansatte uten 

lederansvar svarer i noe høyere grad at de er «Helt enig» i at digital sikkerhet er 

viktig for deres arbeid. 

► Ledere er erfaringsmessig premissgivende i en avdeling. Dersom ledere over tid 

vurderer digital sikkerhet som mindre viktig, kan dette smitte over på ansatte. 

► 10 prosent av ledere mener at de i svært liten grad har fått tilstrekkelig 

informasjon til å utøve sine oppgaver, mens 1 prosent av de resterende ansatte 

svarer det samme. Dette kan tyde på at ledere i større grad er usikre på hvordan 

de skal håndtere digitale trusler.

► Selv om begge grupper svarer tilfredsstillende på spørsmålet, er det viktig at 

ledere blir gitt tilstrekkelig opplæring, slik at de kan formidle kunnskapen videre til 

sine ansatte. 

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

88% 7% 5%

Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig

Leder:

Uten lederansvar:
92% 7%

Jeg bryter bevisst foretakets regler for digital sikkerhet

Mener du at du har tilstrekkelig informasjon til å utøve dine oppgaver 
på en måte som ivaretar den digitale sikkerheten?

Leder:

Uten lederansvar:

3% 5% 28% 65%

Daglig Ukentlig Månedlig Årlig Aldri

1% 5% 6% 13% 74%

Leder:

Uten lederansvar:
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Ansatte er klar over at digital sikkerhet er viktig, men opplever at det 
er vanskelig å si ifra til andre om bryter med retningslinjer. 

► Ansatte har gode holdninger til digital sikkerhet. Dette gjelder på tvers av HSØ. Det er ikke observert store variasjoner på tvers av HF-ene, blant ledere, eller 

basert på ansattes ansiennitet. Ved at den enkelte ansatte er klar over viktigheten av digital sikkerhet og er påpasselig med å ikke gi fra seg informasjon til 

noen som ikke har tjenstlig behov, minskes risikoen for at sensitiv informasjon kommer på avveie. 

► De gode holdningene danner et godt grunnlag for videre utvikling. 

► Ansatte opplever det som vanskelig å si ifra til kollegaer dersom de ser at de gjør noe som bryter med retningslinjene. Vi har sett en variasjon mellom HF-ene 

på dette området. Ettersom ansatte opplever det som vanskelig å si ifra til kollegaer er det en risiko for at nedarvede rutiner og uvaner blir værende. Dette 

øker sannsynligheten for feilbruk. I verste konsekvens kan det føre til uautorisert tilgang til pasientopplysninger. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

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

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

Jeg er påpasselig med å ikke gi fra meg informasjon til noen som ikke har tjenstlig behov

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

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig
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Ansatte mener de har nok informasjon til å utføre sine oppgaver, men 
kommunikasjonen fra ledelsen kan forbedres.

► En stor del av de ansatte opplever at ledelsen har tydelig kommunisert hvilke forventninger man har til dem når det kommer til digital sikkerhet. Likevel kan 

denne kommunikasjonen trolig forbedres. Svarene under «styring og kontroll» er noe lavere enn dem vi ser under holdninger. Dette kan indikere at ansatte 

opplever kommunikasjonen fra ledelsen noe fragmentert eller tvetydig. Tvetydig kommunikasjon kan føre til usikkerhet, og på sikt svekke motivasjonen blant 

ansatte. Svarene er like på tvers av HF-ene. 

► En kommentar fra fritekstsvarene lyder som følger: «Retningslinjer er ikke klare nok, slik at alle forstår hvordan de skal opptre eller håndtere informasjonen. 

Opplever til stadighet, at retningslinjer og informasjon blir tolket feil. Når det ikke er klart nok (enkelt nok), åpnes det for tolkning, og da blir det ofte feil ift

intensjon.»

► Ansatte opplyser at de har nok informasjon til å utføre sine oppgaver. 

► HSØ bør etablere en kommunikasjonsstrategi for å sikre at kommunikasjonen oppleves som tydelig. Dette vil øke den grunnleggende forståelsen for regler og 

hindre at ansatte tolker retningslinjer i sin favør. 

5%

1%

26%

7%

52%

67%

17%

24%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

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

Mener du at du har tilstrekkelig informasjon til å utøve dine oppgaver på en måte som ivaretar den
digitale sikkerheten?

I svært liten grad I liten grad I stor grad I svært stor grad
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Ansatte opplever ikke at reglene for digital sikkerhet er til hinder, men 
brukeropplevelsen kan forbedres. 

31 %

56%

10%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I svært liten grad I liten grad I stor grad I svært stor grad

Synes du at foretakets regler for digital sikkerhet er til hinder 

for dine daglige gjøremål? 

► 87 prosent svarer at foretakets regler ikke er til hinder i deres daglige gjøremål. 

Denne er relativt lik på tvers av HF, leder eller ikke leder og ansiennitet ved et HF. 

► De som oppga «i stor grad» eller «i svært stor grad» fikk mulighet til å skrive inn et 

fritekstsvar. Svarene kan grupperes i tre hovedkategorier:
► Manglende muligheter til samhandling med andre HF og samarbeidsparter. 

► Tungvint pålogging og kort sesjonstid.

► Utestenging fra sosiale medier, der noe av kommunikasjonene foregår. 

► Noen utvalgte fritekstsvar kan sees nedenfor:
► Digitale systemer krever personlig innlogging på PC som ikke er personlig. Jeg har alltid mange 

pasienter samtidig, på ulike rom og ikke PC tilgjengelig. Det er særdeles tregt og helt uhensiktsmessig å 

logge inn og ut slik reglene er. Tregheten i systemet og kravet til dokumentasjon i systemer som ikke 

jobber like raskt som jeg gjør, utgjør en mismatch som er umulig å imøtekomme i praksis.

► Dips logger ut automatisk etter for kort tid.

Ikke mulig å lese epost hjemmefra/på mobil.

Ikke mulig å synkronisere kalender med gat/automatisk vaktbok-import til kalender på tlf. 

► I samarbeidsrelasjoner/-prosjekter, samhandling med eksterne parter, kommunikasjon på tvers av 

organisasjonsnivå - og land, informasjonsinnhenting, innovasjon/nyskapning knyttet til ny teknologi er 

digital sikkerhet til stor grad et hinder i å finne løsninger som kommer innbyggerne til nytte. Et stort 

problem i utviklingen av fremtidens helsetjeneste.

► På generelt grunnlag er det min opplevelse at man i Helse Sør-Øst kanskje har et noe for høyt fokus på 

digital sikkerhet, og at dette går utover utvikling, forbedring og gevinstrealisering, særlig innenfor 

digitalisering/IKT. Dette gir i sin tur utslag i at også daglige gjøremål blir mer manuelle og tidkrevende 

enn de hadde trengt å være.

► Jeg har en type jobb som gjør at jeg trenger tilgang til en del digitale verktøy som fildeling, 

videoløsninger, samarbeidsverktøy o.l. Ofte må jeg bruke privat pc (ikke sensitive tema) og av ikke til får 

jeg ikke gjort jobben på best mulig vis.

► Basert på fritekstsvarene er det grunn til å tro at flere enn 13 prosent opplever 

foretakets regler som et hinder i hverdagen. Dette fordi resultatene er basert på 

selvrapportert oppførsel på bakgrunn av spørreundersøkelsen. Den høye 

forståelsen av viktigheten av digital sikkerhet gjør at ansatte godtar noe tungvinte 

systemer. 
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Det er kun et fåtall som oppgir at de bevisst bryter reglene for digital 
sikkerhet. 

► 80 prosent svarer at de aldri bevisst bryter foretakets regler for digital sikkerhet. Denne 

prosentandelen er relativ lik på tvers av HF, leder eller ikke leder og ansiennitet ved et 

HF. 

► De som oppga at de ukentlig eller daglig bryter rutinene, fikk mulighet til å skrive inn et 

fritekstsvar. Svarene kan gruppes i to hovedkategorier.

► Logger ikke av / Jobber på andres innlogging

► Bruker privat telefon til dokumentasjon eller formidling av prøvesvar. 

► Ansatte oppgir at pålogging tar lang tid, og i en hverdag med mye avbrytelser blir 

etterlevelsen av denne regelen for tidskrevende.

► Målingen er basert på en spørreundersøkelse, og derfor er dette selvrapportert 

oppførsel. Ansatte kan derfor svare på en måte som setter dem i et litt bedre lys. Selv 

om 80 prosent oppgir at de aldri bevisst bryter reglene, oppgi kun rundt 30 prosent at de 

alltid låser datamaskinen når de forlater den. Dette gir grunn til å tro at andel ansatte 

som bryter reglene, i realiteten er høyere. 

► Dersom det er mulig, bør HSØ prøve å redusere tiden påloggingen tar, slik at det blir 

enklere for ansatte å etterleve disse reglene. Ansatte har høy motivasjon og forståelse 

av viktigheten for digital sikkerhet, men enkelte prosesser nedprioriteres fordi de blir for 

tidkrevende. 

► Selvrapportert oppførsel danner et grunnlag for videre undersøkelser. Hvis HSØ ønsker 

det, kan man gjøre en kvalitetssikring av informasjonen. Dette kan gjøres gjennom 

intervjuer, fysiske inspeksjoner eller simuleringer. 

Jeg bryter bevisst foretakets regler for digital sikkerhet.

29%

49%

16%
6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja, alltid Ja, som regel Ja, av og til Nei

Låser du skjermen når du forlater datamaskinen din?

1% 2% 5%

13%

80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Daglig Ukentlig Månedlig Årlig Aldri
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► Undersøkelsen avsluttet med et åpent spørsmål: Hva mener du er 
hovedutfordringen med digital sikkerhet i HSØ?. Generelt peker svarene i tre 
hovedkategorier:

► Tidskrevende og vanskelig med pålogging. 

► Uklare retningslinjer og regelverk som er åpent for tolkning

► Manglende tilgang til nødvendige verktøy

Under er et utvalgt av svarene på dette spørsmålet:

► Hovedutfordring er at folk er klar over fare, men allikevel glemmer å bruke tiltakene. 
som for eks. som er veldig vanlig: Alle er klare over at de må låse skjerm når de forlater 
arbeidsplassen, men de gjør ikke det. Fare er sensitiv info i feil hender eller noen andre 
søker opp pasienter uten tjenstlig behov under deres logg. Bruk av epost har vi også sett. 
mange breaches i sikkerhet grunnet digitalisering og uforsiktighet 

► At noen sikkerhetsløsninger eller tolking av regelverk blir utført på en måte så enkelte må 
finne andre løsninger for å få utført jobben sin på en god måte. Bevissthet, kunnskap og 
ansvarliggjøring (ikke uthenging) er viktig for å kunne jobbe og samhandle på en god 
måte.

► For lite og tydelig formidlet kunnskap om temaet. Opplæring burde vært satt i system. 
Felles pålagt opplæring for alle, med registrering i GAT ved gjennomført kurs

► Manglende kunnskap hos folk og nedarvede rutiner 

► Lite kunnskap om den siste metoden som finnes. Mer kursing/ info. lett tilgjengelig kunne 
gjort jobben enklere.

► Mangel på opplæring/omsettbar informasjon til ansatte - det er ikke nok å sende eposter 
med info eller legge ting ut på intranett. 

► At den av og til er til hinder for den beste behandlingen av sjeldne pasienter + er til hinder 
for internasjonalt samarbeid som er spesielt viktig nå som diagnostikk og behandling raser 
av gårde!

Ved fritekstsvarene har vi fått verdifull kvalitativ informasjon som kan 
benyttes i videre arbeid med digital sikkerhetskultur

► Sikkerhet kan noen ganger gå på bekostning av effektivitet og dermed pasientsikkerhet. 
Dersom man er flere personer som jobber sammen om en pasient og man kun har en PC 
til rådighet, så blir det meget tidkrevende/umulig å bytte bruker dersom man veksler på å 
dokumentere opplysninger. Dette kan i ytterste konsekvens medføre at man ikke får 
registrert all informasjonen. Noe som i seg selv er en pasientrisiko. 

► At vi ikke har tilgang på nødvendige verktøy på nett (enkelte kurs er "stengt" tilgang på fra 
jobb-pc så man ikke får meldt seg på f.eks. eller aktuelle lenker som sendes fra andre 
eksterne fagfeller kan ikke åpnes etc..).At vi ikke kan bruke zoom som møteplattform for 
kurs, konferanser; for å arrangere kurs og fagdager f.eks. har vi lånt eksterne lokaler og 
teknikere og måttet reise langt! Det koster penger! Arrangering av møter. Det fører til store 
forsinkelser i arbeidet, at vi mister gode muligheter til samarbeid, at vi mister muligheter for 
faglig oppdatering og dermed også faglig utvikling som er viktig for organisasjonen. Vi 
sløser med verdifull tid i tillegg til at når vi må benytte privat pc for å nå ut, få tak i det vi 
trenger, så innebærer det en sikkerhetsrisiko i seg selv.

► Det er en oppgave som kommer i tillegg til annet - vanskelig å integrere med. Komplekst 
tema - vanskelig å skjønne. Ikke noe som jeg har lært om på skolen - utviklingen går rask. 
Trener å ha litt forståelse i bunn også og ikke kun få info. om at "du skrive passord på 
denne måten". 

► Trege datamaskiner/programmer som tar vekk fokus fra arbeidsoppgaver og 
sikkerhetsarbeid. Samt for få datamaskiner, som gjør at man ofte må bytte arbeidsstasjon 
med kollegaer.
Når man må bruke to minutter på å starte en datamaskin for å gjøre en oppgave som tar 
ca 30 sek så blir det lite fristende å slå av/på for hver gang.
Dette har blitt noe bedre da det ble mulig å låse skjermen og bytte bruker uten å slå av/på. 

► At opplæring og kompetanse kan være for tynn. Både nyansatte og ansatte med lang 
fartstid kan mangle kunnskap. Og vilje til etterleve kravene kan mangle, noen ser ikke 
problemet. Noen synes det blir for tungvindt å jobbe, og velger "shortcuts". Noen tar seg 
mye friheter og følger ikke rutiner og policy. Og det er vanskelig å avdekke om brudd skjer. 

► Generelt lite strukturert opplæring. 
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Det er svært få som oppgir at de bruker de samme passordene hjemme og på 
jobb, og de ansatte er bevisste på å ikke dele pasientopplysninger

► Det er et fåtall av respondentene som oppgir at de bruker samme passord 

hjemme og på jobb. Dette vitner om at de ansatte er bevisste på at det er 

lurt å ha ulike passord på ulike plattformer. 

► Det er ikke store variasjoner på de ulike helseforetakene. 

► Respondentene oppgir at de er svært bevisste på ikke å poste 

opplysninger om pasienter i sosiale medier. De aller fleste oppgir at de er 

«veldig bevisst» eller «ganske bevisst» når det gjelder å få med seg alle 

ark ved utskrift og å ikke etterlate seg pasientdokumenter. 

► 25 prosent av respondentene oppgir at de er «ikke bevisst», at de er «lite 

bevisst» eller «middels» bevisst når det gjelder å kontrollere en nettside, en 

lenke eller et vedlegg som mottas i en e-post. Dette svarer godt til at det er 

få som svarer at de anser bruk av e-post som en risiko. På dette området 

er det viktig å heve kompetansen hos de ansatte i helseforetakene. 

► 20 % av respondentene oppgir at de er «ikke bevisst», «lite bevisst» eller 

«middels» bevisst på å hindre at andre bruker datamaskinen på sin egen 

innlogging. 

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

Bruker du de samme passordene hjemme og
på jobb?

Ja Nei

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Hvor bevisst er du på å undersøke om en
nettside, en lenke eller et vedlegg du mottar i e-

post er ekte?

Hvor bevisst er du på å skjerme
pasientopplysninger for uvedkommende?

Hvor bevisst er du på å ikke etterlate
pasientdokumenter?

Hvor bevisst er du på å få med deg alle
dokumentene ved utskrifter?

Hvor bevisst er du på å ikke poste informasjon
om pasientopplysninger eller taushetsbelagte

opplysninger i sosiale medier?

Hvor bevisst er du på å hindre at andre bruker
datamaskinen når du er pålogget?

Ikke bevisst Lite bevisst Middels Ganske bevisst Veldig bevisst
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Ansatte er godt kjent med risikoene knyttet til passord og minnepenner. HSØ 
bør fokusere på å øke bevisstheten rundt risikoen knyttet til e-post

► Ansatte er klar over risikoene knyttet til deling av jobb-passord og bruken av kjente minnepenner. Det er ikke identifisert noe større avvik mellom svarene 

blant de forskjellige HF-ene. Det er heller ikke identifisert noen forskjeller blant ledere og ikke, eller hvor lenge en person har jobbet ved et HF. 

► Ansatte anser ikke bruken av e-post til å være forbundet med høy risiko. Selv om e-post i seg selv ikke utgjør en risiko, er e-post en mye brukt 

angrepsvektor. Det brukes for å oppnå initiell tilgang til nettverket. Bevisstheten rundt risikoer knyttet til e-post bør økes for å redusere risikoen for vellykket 

phishing-angrep. 

► Det er identifisert en sammenheng mellom ansattes risikooppfattelse og gjennomført opplæring. Dette beskrives nærmere på side 23-27. Dette kan tyde på 

at informasjonene gis på en riktig måte og har en innvirkning på ansattes risikooppfattelse. 
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5%

51%

7%

16%
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Dele jobb-passordene med andre

 Bruke e-post

 Bruke ukjente minnepinner og liknende

Vet ikke I svært liten grad I liten grad I stor grad I svært stor grad

I hvilken grad forbinder du følgende aktiviteter med høy risiko?
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HSØ mangler en strukturert tilnærming til opplæring i digital sikkerhet

► Graden av opplæring det siste halvannet året (mars 2020 – oktober 2021) har vært preget av koronapandemien, og det må tas høyde for at HF-ene ikke 

har hatt mulighet til å tilby opplæring i like stor grad som før i denne perioden.  

► Kun 38 prosent av ansatte oppgir at de lærer av interne eller eksterne kurs. Resten lærer seg selv eller spør kollegaer. Dette kan føre til at normer eller 

vaner som bryter med retningslinjer, blir ført videre. Slike vaner kan øke risikoen knyttet til digitale trusler, og kan i verste fall føre til uautorisert tilgang til 

pasientopplysninger. Dette kan få økonomiske og omdømmemessige konsekvenser for HSØ. 

► 31 prosent av respondentene oppgir at de ikke vet om det er tilbudt opplæring de siste to årene. Dette kan for eksempel indikere at det reklameres for 

opplæring på plattformer som ikke når ut til alle i målgruppen (eksempelvis via e-post).

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

Hvordan lærer du vanligvis om digital sikkerhet? Det er
mulig å velge flere alternativer.

Jeg lærer meg selv (16 %) Organiserte interne kurs eller utdanning (12 %)

Organiserte eksterne kurs eller utdanning (2 %) Spør en kollega (12 %)

Googler (3 %) Leser i interne styringssystem (10 %)

Leser på intranett og e-post (21 %) Henvender meg til juridisk avdeling (3 %)

Henvender meg til klinisk IKT/IKT (6 %) Fra private erfaringer (10 %)

Ser hva andre gjør (6 %) Ja, og jeg har deltatt Ja, men jeg har ikke deltatt Nei Vet ikke

Har virksomheten tilbudt opplæring i løpet av de to siste 

årene?
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Opplæring har en positiv innvirkning på sikkerhetskulturen (1/3)

69 %

10 %

31 %

90 %

HF-2

HF-1

Deltatt på opplæring Ikke deltatt på pplæring

Andel ansatte som har deltatt på opplæring i løpet av de to siste 
årene på to ulike HF

► På de neste sidene er det presentert en sammenligning mellom ansatte som 

har deltatt på opplæring, og de som ikke har deltatt på opplæring. Selv om alle 

ansatte i HSØ er bevisste på digitale trusler, svarer ansatte som har deltatt på 

opplæring, at de i noe større grad er kjent med truslene og er klar over hvorfor 

digital sikkerhet er viktig for deres arbeid. Dette viser at opplæringen som er 

gjennomført ved enkelte HF, har hatt en god effekt blant ansatte som har 

deltatt. 

► Figuren til høyre viser at de aller fleste er klar over at digital sikkerhet er viktig 

for deres arbeid. De som har deltatt i opplæring, svarer i noe større grad at det 

er viktig. 

► HSØ bør fokusere på mer målrettet opplæring på tvers av HF-ene. 

► Det er observert noe forskjell på opplæring blant HF-ene. På ett HF 

har nesten 70 prosent av ansatte deltatt på opplæring i løpet av de 

siste to årene, mens på et annet har bare 10 prosent deltatt på 

opplæring. HF-ene med lavere opplæringsgrad har lavere score på 

tvers av undersøkelsen. 

► Ved å ikke ha jevn opplæring på tvers av hele HSØ kan manglende 

opplæring på ett HF føre til økt risiko på tvers av hele HSØ. 
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Jeg er klar over hvorfor digital sikkerhet er viktig for meg og 

mitt arbeid. 
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Opplæring har en positiv innvirkning på sikkerhetskulturen (2/3)

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

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

► Ansatte som har deltatt i opplæring, er i noe større grad 

klar over hvilke forventninger som stilles når det 

kommer til digital sikkerhet. 

► Ansatte som har deltatt i opplæring, synes det er noe 

lettere å si ifra til kollegaer når de gjør noe som bryter 

med retningslinjene. Likevel scorer HSØ noe lavt på 

dette. Dette kan tyde på at dette ikke har stort nok 

fokus under opplæring. 

► Ved at ansatte ikke sier ifra når de ser at kollegaer 

bryter retningslinjer, kan uvaner som utsetter HSØ for 

digitale trusler, fortsette å være vanlig praksis. Dette 

kan på sikt føre til en økt risiko for uautorisert tilgang til 

pasientopplysninger, noe som kan føre til økonomiske 

konsekvenser for HSØ. 
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Opplæring har en positiv innvirkning på sikkerhetskulturen (3/3)

► Ansatte som har mottatt opplæring, undersøker i 

noe større grad om en nettside eller lenker de 

mottar i e-post, er ekte. Phishing er en 

tilbakevende trussel, og en mye brukt 

angrepsflate. Opplæring og praktisk trening vil 

redusere risikoen knyttet til dette. Dersom 25 

prosent av ansatte som ikke har mottatt 

opplæring i løpet av de siste to årene, er middels 

eller lite bevisste, kan dette føre til et vellykket 

phishing-angrep. 

► Ansatte er klar over risikoene knyttet til deling av 

jobb-passord uavhengig av opplæring. Dette kan 

tyde på at dette er en norm på tvers av HSØ, og 

at opplæring i dette tema vil i liten grad påvirke 

dette. 

Hvor bevisst er du på å undersøke om en nettside, en lenke eller et vedlegg du mottar i e-post er 
ekte?

I hvilken grad forbinder du følgende aktiviteter med høy risiko? - Dele jobb-
passordene med andre
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Ansatte er motivert til å lære mer om digital sikkerhet

Ja Nei

► Det er 72 prosent som oppgir at de ønsker mer kunnskap om digital sikkerhet. Dette viser at ansatte er motivert og ønsker mer informasjon om digital 

sikkerhet. HSØ har dannet et godt grunnlag for videre utvikling av den digitale sikkerhetskulturen. 

► Ansatte ønsker en mer grundig innføring i digital sikkerhet, der begrunnelser for ulike regler gir. Ansatte opplever opplæring som kun gir informasjon om 

hvordan man skal opptre, eventuell ikke opptre, som lite givende. 

► Ansatte oppgir i fritekstsvar at de i tillegg til en generell innføring i digital sikkerhet ønsker seg mer praktisk trening i hvordan gjenkjenne falske nettsider og e-

post. 

Jeg ønsker mer kunnskap om digital sikkerhet
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Digitale trusler

Hvordan lage gode passord

Korrekt håndtering av arbeidsrelatert informasjon
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Fordeling av opplæringsønsker 
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Forklaring til symboler
Symbolene representerer vår subjektive oppfatning av situasjonen, og er ikke en garanti for den reelle godhet på de etablerte styrings- og kontrolltiltakene. Vurderingene er basert på revidert enhets 

størrelse og kompleksitet. Våre vurderinger er basert på stikkprøver, observasjoner og intervjuer fra en gitt tidsperiode. Det er alltid en risiko for at forhold som kunne ha medført en annen 

konklusjon ikke har vært vurdert.

Vesentlige svakheter – Det er avdekket vesentlige svakheter i selskapets rammeverk

og/eller kritiske mangler knyttet til etterlevelse. Kritiske risikoer og/eller eksterne lovkrav

er ikke håndtert på en akseptabel måte. Svakhetene kan medføre vesentlige tap,

lovbrudd, negativt omdømme, eller andre vesentlige konsekvenser.

1

Kvaliteten bør forbedres - Etablert internkontroll bør forbedres da enkelte risikoer ikke

er håndtert på en tilfredsstillende måte. Det er avdekket enkelte svakheter knyttet til

etablert rammeverk, etterlevelse og/eller ledelsesoppfølging

3

Kvaliteten er tilstrekkelig - Etablert internkontroll vurderes som tilstrekkelig. Det er ikke

avdekket kritiske forhold som ikke er håndtert på en tilfredsstillende måte. Det kan likevel

være områder som kan forbedres og effektiviseres

4

Kvaliteten må forbedres - Styring og kontroll må forbedres på vesentlige områder.

Enkelte vesentlige risikoer er ikke håndtert på en tilfredsstillende måte, noe som kan

medføre tap, lovbrudd, negativt omdømme, eller andre vesentlige konsekvenser

2

Ledende - Etablert internkontroll (rammeverk, etterlevelse og ledelsesoppfølging)

vurderes som ledende og i samsvar med ”ledende praksis". Det er etablert effektive og

hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer, og tilfredsstillende etterlevelse

5

Utvikling over tid

Kvaliteten er forbedret fra sist gjennomgang

Kvaliteten er uendret fra sist gjennomgang

Kvaliteten er svakere enn ved sist gjennomgang

Anbefaling med Medium Prioritet - Anbefaling som vil kunne bidra til

bedre måloppnåelse, og som bør implementeres for å sikre en bedre

risikohåndtering

Anbefaling med Høy Prioritet - Anbefaling som vurderes som vesentlig

for å sikre måloppnåelse (strategi, drift, rapportering og compliance), og for

å sikre tilstrekkelig håndtering av vesentlige risikoer

Anbefaling med Lav Prioritet - Anbefaling som antas å kunne forenkle

eller forbedre dagens prosess

Kritisk - Anbefaling som vurderes som kritisk og hvor tiltak må

implementeres som følge av lovbrudd eller (systematisk) manglende

etterlevelse av sentrale interne retningslinjer

Anbefaling til vurdering

Høy
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Lav

Kritisk

v

Prioritering av anbefalingsforslagVurdering av kvalitet
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