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1. Hva saken gjelder 

I saken gis en orientering om prosjekt PAM – Én styrt vei inn. Prosjektet bygger videre på prosjekt 
Privilegerte tilganger, som ble avsluttet i desember 2020 og som etablerte en tjeneste for 
administrasjon av privilegerte tilganger (PAM) samt lærte opp og innrullerte ansatte i 
Sykehuspartner HF i denne tjenesten. Prosjekt PAM – Én styrt vei inn skal sikre økt bruk av PAM-
tjenesten ved å lære opp og innrullere alle ansatte i helseforetakene og hos IKT-leverandørene i 
Helse Sør-Øst med behov for privilegerte tilganger. Prosjektet skal tilpasse tjenesten slik at den kan 
håndtere all administrasjon av privilegerte tilganger innenfor domenene SIKT, OUS og AHUS. Til slutt 
skal prosjektet stenge alle eksisterende løsninger som gir muligheter for å omgå tjenesten.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

Bakgrunn 
Sykehuspartner HF har ansvar for administrasjon av privilegerte tilganger i Helse Sør-Øst. Privilegerte 
tilganger er ekstraordinære rettigheter som har betydelig høyere sikkerhetsrisiko sammenlignet med 
ordinære sluttbrukertilganger. Trusselbildet er i stadig utvikling, og det kreves kontinuerlig innsats 
for å kunne opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for disse tilgangene. 
 
Sykehuspartner HF har med program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og 
tilgangsstyring (ISOP) gjennomført en rekke tiltak for å styrke kontroll med tilganger jf. sak 094-2020.  
Et viktig tiltak var prosjektet Privilegerte tilganger. Dette prosjektet anskaffet og konfigurerte 
verktøy, piloterte og rullet ut en basistjeneste for administrasjon av privilegerte tilganger til alle 
ansatte i Sykehuspartner HF med behov for privilegerte tilganger og gjennomførte opplæring for 
denne brukergruppen jf. sak 050-2019. I Sykehuspartner HF er det om lag 900 brukere med behov 
for slike tilganger. Det er hovedsakelig drifts- og forvaltningspersonell i denne brukergruppen. 
Tjenesten omfatter bruk av privilegerte tilganger til operativsystemer, databaser, mellomvare, 
applikasjoner, nettverksenheter og virtualiseringslag. Formålet med tjenesten er å kunne oppnå 
kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger. Dette innebærer blant annet mulighet til 
å spore bruk av tilgangene ved å isolere, overvåke, registrere og revidere privilegerte 
tilgangssesjoner, -kommandoer og -handlinger. Tjenesten er etablert som en basistjeneste som kan 
skaleres med tanke på antall brukere, kompleksitet og kjente, fremtidige brukerbehov.  
 
Prosjektet Privilegerte tilganger har med etablering av PAM-tjenesten bidratt betydelig til økt 
informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst jf. sak 094-2020 og til realisering av målbildet for helhetlig 
administrasjon av privilegerte tilganger jf. sak 050-2019. Prosjektet PAM – Én styrt vei inn er etablert 
for å videreutvikle tjenesten, tilby tjenesten til flere brukergrupper og stenge ned mulighetene for 
omgåelse av tjenesten.  
 
Innhold og omfang 
Prosjektet skal konfigurere verktøy, etablere automatisk provisjonering av brukere og rulle ut PAM-
tjenesten til alle ansatte i helseforetakene og hos IKT-leverandørene i Helse Sør-Øst med behov for 
privilegerte tilganger. For helseforetakene og IKT-leverandørene er det anslått at det er henholdsvis 
1 000 og 700 personer med slike behov. Anskaffelse av lisenser for disse brukerne vil skje ved avrop 
på eksisterende rammeavtale. Prosjektet vil gjennomføre en detaljert kartlegging av de nye 
brukergruppene for å kunne fastslå lisensbehovet. Kartleggingen tar også sikte på å avdekke 
særskilte behov som må tas hensyn til ved konfigurering av verktøyet for de nye brukergruppene. 
Tjenesten vil omfatte administrasjon av privilegerte tilganger innenfor domenene SIKT, OUS og AHUS 
og vil dekke operativsystemer, databaser, mellomvare, applikasjoner, medisinsk-teknisk utstyr 
(MTU) og bygg-teknisk utstyr (BTU), nettverksenheter og virtualiseringslag i disse domenene.  
 



 
 

________________________________________________ 
Side 3 av 5 

 

En annen viktig oppgave for prosjektet er å sikre en enhetlig arbeidsflyt med tilstrekkelig 
funksjonalitet slik at all administrasjon av privilegerte tilganger kan håndteres av tjenesten og slik at 
alle andre muligheter for å benytte privilegerte tilganger kan stenges ned. Dette vil kreve at 
tjenesten kan tilby arbeidsflater og mulighet for filoverføring. Prosjektet har også som omfang å 
ivareta data på eksisterende PAM-tjenester og migrere relevant innhold fra disse til den nye 
tjenesten. For at nedstengningen til slutt skal kunne gjennomføres, er prosjektet avhengig av et tett 
samarbeid med linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF og helseforetakene i Helse Sør-Øst. Med 
disse tiltakene skal prosjektet sikre de ansatte i Helse Sør-Øst én styrt vei inn for kontrollert, sporbar 
og sikker bruk av privilegerte tilganger. 
 
Prosjektets gjennomføringsfase består av følgende fire leveranseområder:  

 Teknologitilpasninger 
o Hensikten med leveransen å bidra til å etablere nødvendige integrasjoner og 

tilpasninger til etablert PAM-tjeneste, slik at tjenesten kan tas i bruk av de nye 
brukergruppene. Leveransen skal også bidra til å etablere nødvendige komponenter 
for at PAM-tjenesten kan ta kontroll over lokale kontoer på servere fra Local 
Administrator Password Solution (LAPS). 

 Innrullering 
o Hensikten med leveransen er å gi tilgang til den nyetablerte PAM-tjenesten til 

ansatte i helseforetakene med privilegerte tilganger og ansatte hos IKT-
leverandørene, slik at tilgangene kan benyttes mot driftede målsystemer og servere 
i SIKT-, AHUS- og OUS-domenene. Arbeidet inkluderer endringsledelse, 
kommunikasjon, opplæring og innrullering. 

 Stenge de andre veiene 
o Leveransen består av migrering av relevant innhold i eksisterende PAM-tjenester, 

slik som kontoobjekter med tilhørende passord. I leveransen vil prosjektet også 
stenge ned tilgang til eksisterende driftsportaler.  

 Administrasjon og ledelse 
o Hensikten med leveransen er å lede og styre prosjektet i henhold til styrende 

dokumenter i gjennomføringsfasen, sikre god samhandling med PAM-team som har 
ansvar for drift og forvaltning av løsning, anskaffe nødvendige CyberArk-lisenser, 
kartlegge MTU og BTU, som ikke er tilgjengelig i SIKT-, AHUS- og OUS-domenene, 
samt sikre overlevering av endringer til linjeorganisasjonen. 

 
Plan 
Prosjektet har lagt detaljerte prosjektplaner og er i gang med gjennomføringsfasen. Denne fasen 
strekker seg fra medio januar til medio november 2021, og med en avslutningsfase i desember 2021. 
 
Prosjektet planlegger å gjennomføre arbeidet i flere delleveranser. Første del består av 
forberedende aktiviteter. Dette omfatter leveranser som må være på plass før den nyetablerte PAM-
tjenesten kan tas i bruk av de nye brukergruppene. Samtidig må det gjennomføres en grundig 
kartlegging og behovsprøving av de privilegerte brukerne. Disse forberedende arbeidene kan ikke 
utføres av prosjektet alene, og vil kreve aktiv involvering fra linjeressurser i Sykehuspartner HF og fra 
helseforetakene. 
 
Først når forberedende aktiviteter er gjennomført og kartlegging av brukere i omfang er godt i gang, 
kan selve innrulleringen starte. Erfaring fra prosjektet Privilegerte tilganger tilsier at puljer med om 
lag 150 brukere er en hensiktsmessig puljestørrelse for innrulleringen. Med en slik inndeling vil 
innrulleringen kunne gjennomføres som totalt ni puljer. Det antas at det er IKT-leverandørene som 
har de videste tilgangene og det vil derfor med en risikobasert tilnærming være naturlig å prioritere 
denne brukergruppen først.  
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Etter hvert som tjenesten leveres til nye brukere og etter hvert som brukerne får mulighet til å 
utføre flere og flere av sine oppgaver i tjenesten, kan andre veier inn til driftede målsystemer 
stenges ned. Dette gjøres ved at relevant innhold i eksisterende tjenester migreres til den nye 
tjenesten, slik at de eksisterende tjenestene kan saneres og variasjonen av tjenester kan begrenses. 
Prosjektet vil gjennomføre nedstenging av alle andre veier inn til driftede målsystemer, slik at 
effekten av prosjektet kan realiseres fullt ut. 
 
Prosjektet har lagt følgende plan til grunn for gjennomføringsfasen: 
 

 
 
Prosjektkostnader, usikkerhetsanalyse og finansiering 
Prosjektet har budsjettert med en gjennomføringsfase på 14,4 millioner kroner og en avslutningsfase 
på 0,3 millioner kroner, som til sammen gir en grunnkalkyle på 14,7 millioner kroner.  
 

Prosjektfase Finansieringsform Totalt 

Gjennomføringsfase Investering 8,5 

Drift 5,9 

Avslutningsfase Drift 0,3 

Sum faser  14,7 

 
Grunnkalkylen omfatter anskaffelse og vedlikehold av lisenser for om lag 4,5 millioner. Utover dette 
er det kun timekostnader i prosjektet. Prosjektet er bemannet i henhold til budsjett, så risiko knyttet 
til prosjektgjennomføringen betegnes som lav. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til ressursbruk på 
aktivitetene tilpasning, nedstengning og sanering. Her vil en tidlig kartlegging bidra til å redusere 
usikkerheten. Det er foretatt en usikkerhetsanalyse der prosjektets styringsramme (P50) og 
kostnadsramme (P85) henholdsvis er estimert til 16,6 og 18,3 millioner kroner. 
 
Estimatene omfatter ikke kostnader knyttet til forvaltning og drift av tjenesten eller vedlikehold av 
lisenser for PAM-verktøy etter at prosjektet er avsluttet. Prosjektet vil bli finansiert innenfor 
program STIM sitt budsjett for 2021.  
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Gevinster og gevinstrealisering 
Prosjektet har identifisert følgende gevinster: 

 Økt sikkerhet ved ibruktakelse av PAM-løsningen for kontrollert, sporbar og sikker bruk 

 Økt sikkerhet ved redusert angrepsflate og skadeomfang ved potensielle angrep 

 Økt tjenestekvalitet ved standardisering og konsolidering av alle konto med privilegerte 
tilganger og passord i én løsning 

 Forbedret ressursutnyttelse i Sykehuspartner HF innen drift og forvaltning med en 
standardisert PAM-tjeneste 

 Forbedret kundetilfredshet gjennom automatisering, forenkling og økt grad av 
selvbetjeningsløsninger 

 Unngå at data kommer på avveie eller misbrukes, samt unngå manglende etterlevelse av 

lovkrav som kan føre til omdømmetap 

For hver pulje som implementeres vil prosjektet gi bidrag til disse gevinstene. Full effekt vil ikke 
Helse Sør-Øst få før alle brukergrupper er innrullert i PAM-tjenesten og før alle privilegerte tilganger 
administreres gjennom tjenesten. 
 
Risiko og avhengigheter 
Prosjektet har gjennomført en kartlegging av avhengigheter og risiko. De områdene som kan få 
størst innvirkning på prosjektets fremdrift og leveranseevne, dersom de inntreffer, er: 

 Manglende godkjenning på design og ROS av integrasjon for provisjonering og de-
provisjonering av brukere med privilegerte konti fra IdM vil føre til at privilegerte konti i 
PAM-tjenesten må vedlikeholdes manuelt og det vil kunne gå ut over kvalitet og sikkerhet. 
For å redusere risiko vil prosjektet starte dialog med informasjonssikkerhetsleder tidlig i 
designprosessen for avklaring av krav. 

 Manglende identifiserings- og autentiseringsmetode for nye brukergrupper utenfor SIKT-
domenet, uten basisbruker eller uten norsk identitet vil hindre bruk av PAM-tjenesten. For å 
redusere risiko må organisasjonen som forvalter autentiseringsløsningene i Helse Sør-Øst 
tidlig velge metode for autentisering for de nye brukergruppene, samt beslutte hvordan 
brukere uten norsk identitet kan identifiseres og autentiseres. 

 Manglende prosess og metode for nedlasting og overføring av filer ved bruk av filsluse vil 
hindre nedstengning av eksisterende driftsportaler. Avdeling Sikkerhet må etablere policy og 
prosess og forvaltningsorganisasjonen må etablere en funksjonell og sikker metode.  

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Sykehuspartner HF har med etablering av PAM-tjenesten bidratt betydelig til økt 
informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst, og til realisering av målbildet for helhetlig administrasjon av 
privilegerte tilganger. Etableringen er risikobasert, og brukerne i Sykehuspartner HF ble derfor 
innrullert først. Prosjektet PAM – Én styrt vei inn er etablert for å videreutvikle tjenesten, innrullere 
flere brukergrupper i tjenesten og stenge ned mulighetene for omgåelse av tjenesten.  
 
Sykehuspartner HF har definert et ambisiøst målbilde for administrasjon av privilegerte tilganger i 
Helse Sør-Øst, og det vil kreve en betydelig innsats fra Sykehuspartner HF – både gjennom deltakelse 
i prosjektet og gjennom kontinuerlig arbeid i forvaltningen under og etter prosjektet. Denne 
innsatsen er avgjørende for å kunne videreutvikle sikkerhetskulturen i organisasjonen.  
 
Administrerende direktør vurderer at dette prosjektet vil gi et betydelig bidrag til at Sykehuspartner 
HF vil ivareta en forsvarlig administrasjon av privilegerte tilganger for ansatte i helseforetakene og 
ansatte hos IKT-leverandører i Helse Sør-Øst, og anbefaler at styret tar saken til orientering. 


