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OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENS RAPPORT OM HELSEFORETAKENES FOREBYGGING AV ANGREP 
MOT SINE IKT-SYSTEMER 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 
2. Styret legger til grunn at Riksrevisjonens rapport brukes aktivt i det videre arbeidet med å 

forbedre informasjonssikkerheten. 
 
3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 27. januar 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Saken presenterer Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-

systemer og Sykehuspartner HFs oppfølging av denne. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1  Riksrevisjonens funn 
Riksrevisjonen har i perioden 2018-2020 gjennomført en forvaltningsrevisjon om helseforetakenes 

forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. Revisjonen var rettet mot Helse- og 

omsorgsdepartementet, de fire regionale helseforetakene, underliggende helseforetak og de fire 

regionale IKT-leverandørene. Målet med undersøkelsen er å vurdere hvordan helseforetakenes IKT-

systemer sikres mot dataangrep, hvordan de regionale helseforetakene understøtter dette arbeidet, 

og hvordan Helse- og omsorgsdepartementet følger opp.  

Styret ble orientert om innholdet i og oppfølging av rapporten fra Riksrevisjonen i forbindelse med 

behandlingen av sak 072-2020 virksomhetsrapport 2. tertial 2020 inkludert risikovurdering, sak 087-

2020 administrerende direktørs orienteringer og i styremøte 9. desember 2020. Det vises også til sak 

094-2020 fullføring av program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring 

(ISOP). 

Helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer ble lagt frem for Stortinget den 15. 

desember 2020 som sak 1 i dokument 3:2 (2020-2021)1 – Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen 

av statens interesser i selskaper – 2019. 

Riksrevisjonen har gjennomført dokumentanalyser, spørrebrev, intervju, angrepssimulering og 

tekniske kontroller, phishingtest og observasjoner og analyse av avviksmeldinger. De innsamlede 

dataene omfatter for Sykehuspartner HFs del i hovedsak tidsrommet 2017–2019, mens den tekniske 

angrepssimuleringen pågikk våren 2019. 

Mer inngående beskrivelser er gitt i Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av 

angrep mot sine IKT-systemer2 som er et rapportvedlegg til dokument 3:2 (2020-2021). Denne 

rapporten er punktgradert, hvor deler er av rapporten er gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven 

og andre deler er unntatt offentlighet. 

I dokument 3:2 (2020-2021) har Riksrevisjonen følgende konklusjoner: 

 Riksrevisjonens simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT-infrastrukturen i tre 
av fire helseregioner og tilgang til store mengder sensitive pasientopplysninger i alle 
helseregioner. 

 I alle fire helseregioner er det vesentlige svakheter i grunnleggende tekniske sikkerhetstiltak 
som skal forebygge og oppdage dataangrep. 

 Helseregionene er på etterskudd i informasjonssikkerhetsarbeidet og mangler oversikt over 
sikkerheten i IKT-infrastrukturen. 

                                                           
1 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2020-2021/dok3-

202021/dok3-202021-002  
2 https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2020-2021/ikt-angrep-mot-hf---rapportvedlegg-til-

dok.-3-2-2020-2012.pdf  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2020-2021/dok3-202021/dok3-202021-002
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2020-2021/dok3-202021/dok3-202021-002
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2020-2021/ikt-angrep-mot-hf---rapportvedlegg-til-dok.-3-2-2020-2012.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2020-2021/ikt-angrep-mot-hf---rapportvedlegg-til-dok.-3-2-2020-2012.pdf
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o Det er økt oppmerksomhet om informasjonssikkerhet i helseregionene, og det er 
iverksatt flere forbedringstiltak som vil kunne øke IKT-sikkerheten på sikt. 

o Helseregionene har ikke jobbet systematisk nok med opprydding og utfasing av 
eldre systemer og tilganger. 

o Uklare ansvarsforhold og uklar oppgavefordeling i helseregionene vanskeliggjør 
forbedringsarbeidet. 

o Ledelsen i både de regionale helseforetakene og de underliggende helseforetakene 
har mangelfull informasjon om reell sikkerhetstilstand og sikkerhetsrisiko. 

o De regionale helseforetakene har ikke fulgt opp informasjonssikkerhetsarbeidet 
godt nok. 

 Atferden blant helse- og IKT-personell svekker IKT-sikkerheten. 

 Helse- og omsorgsdepartementet har vært for passive i sin oppfølging av 
informasjonssikkerhetsarbeidet i helseregionene. 

 

Tekniske funn fra undersøkelsen ble presentert for Sykehuspartner HF den 5. juni 2019. I tillegg ble 

det gjennomført egne møter mellom Riksrevisjonen og de to reviderte helseforetakene (Sykehuset 

Østfold HF, Sykehuset i Vestfold HF). Riksrevisjonen la også frem sine funn til Helse Sør-Øst RHF den 

23. august 2019, hvor også Sykehuspartner HF deltok.  

Utkast til Riksrevisjonens rapport ble delt med helseregionene i august 2020, og alle helseregionene 

ga tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet. 

2.2 Arbeidet med informasjonssikkerhet i Sykehuspartner HF 

Det har vært arbeidet systematisk med tiltak innen informasjonssikkerhet før Riksrevisjonen 

gjennomførte sine simulerte dataangrep.  

Det var planlagt at mange tekniske tiltak innen informasjonssikkerhet skulle ivaretas ved 

tjenesteutsetting til IKT-leverandøren DXC. Etter tjenesteutsettingen ble satt i bero i 2017 og stanset 

i 2018 har Sykehuspartner HF arbeidet systematisk med forbedring innen informasjonssikkerhet.  

Sykehuspartner HF har jobbet med å styrke informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring for 

Helse Sør-Øst gjennom blant annet programmet informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og 

personvern (ISOP) jf. sak 094-2020. Sykehuspartner HF har i perioden 2017-2020 blant annet innført 

tofaktorautentisering for fjernpålogging til Helse Sør-Østs nettverk, styrket og automatisert 

tilgangsstyring, implementert endepunktssikring for over 60 000 klienter og 12 000 servere, etablert 

egen uavhengig infrastruktur for sikkerhetsovervåkning og –analyse, samt knyttet Helse Sør-Øst til 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) varslingssystem for digital infrastruktur (VDI). 

Sikkerhetskultur og –kompetansehevende tiltak har blitt gjennomført i regi av sikkerhetsskolen, 

sikkerhetsnytt og obligatoriske e-læringskurs for alle ansatte innenfor personvern og 

informasjonssikkerhet. Høsten 2020 innførte Sykehuspartner HF også eget verktøy for opplæring 

mot ondsinnet e-post (phishing).  

Sykehuspartner HF har også videreutviklet sikkerhetsplattformen, en avansert 

sikkerhetsovervåkningsløsning som dekker alle helseforetak i regionen inkludert regional 

infrastruktur. Gjennom sikkerhetsplattformen evnet Sykehuspartner HF å oppdage Riksrevisjonens 

simulerte dataangrep i en tidlig fase. Sykehuspartner HF hadde dermed mulighet til å stanse det 
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simulerte angrepet, men valgte i samråd med Riksrevisjonen å la angrepet fortsette for å kunne 

avdekke svakheter dypere i infrastrukturen.  

Summen av tiltak medførte at Riksrevisjonen ikke fikk kontroll over sentral infrastruktur i Helse Sør-

Øst, til tross for at de fikk fortsette angrepet etter det var oppdaget og kunne stanses gjennom 

Sykehuspartner HFs sikkerhetsverktøy.  

Riksrevisjonen finner at det gjennomgående er slik at utstyr og systemer som helseforetakene drifter 

selv har svakere tilgangskontroller, oppdateres sjeldnere, og i mindre grad er sikret. Riksrevisjonen 

skriver også at de avdekket at «store mengder sensitive pasientopplysninger var tilgjengelig for 

mange ansatte». Selv om dette kun gjaldt enkelte typer opplysninger som var lagret på filområder, 

så påpeker Riksrevisjonen at dette er alvorlig og at det er viktig at helseforetakene følger dette 

videre opp. Riksrevisjonen oppnådde ikke tilgang i journalsystemene eller annen sentral 

infrastruktur. 

Riksrevisjonens rapport er et godt grunnlag for videre arbeid med å forbedre 

informasjonssikkerheten. Selv om de simulerte angrepene både ble oppdaget og ikke førte til 

kontroll i sentral infrastruktur i Helse Sør-Øst, så har Riksrevisjonen gjort funn og kommet med 

anbefalinger som følges opp videre. 

Riksrevisjonen gjennomførte presentasjonen av sine tekniske funn for Sykehuspartner HF den 5. juni 

2019. Sykehuspartner identifiserte 44 tekniske tiltak basert på denne presentasjonen. Arbeid med 

24 av disse tiltakene pågikk før gjennomgangen med Riksrevisjonen. Ytterligere 9 av de 44 tiltakene 

er knyttet til avvik fra besluttet policy. Per 1. januar 2021 er 40 av tiltakene gjennomført. De siste fire 

tiltakene arbeides det med, og de vil alle være implementert innen utgangen av 2021. 

Sykehuspartner HF har gjennomgått Riksrevisjonens endelig rapport med tanke på å identifisere 

ytterligere tiltak. Det er så langt identifisert ytterligere tre tiltak, hvorav ett er gjennomført og 

arbeidet med to tiltak pågår. 

Videre arbeid 

Sykehuspartner HF arbeider med forbedret informasjonssikkerhet innen følgende områder: 

 Oppfølging av tekniske tiltak: Riksrevisjonens tekniske funn følges opp og tiltak 
implementeres for å oppnå et egnet sikkerhetsnivå. 

 Ansvar og myndighet: Helse Sør-Øst RHF har gjennom oppdrag og bestilling 2019 og 
oppdrag og bestilling 2020 gitt Sykehuspartner HF økt ansvar innenfor 
informasjonssikkerhetsområdet. Sykehuspartner HF har i perioden tatt dette ansvaret, og 
benytter de mekanismene som styret i Helse Sør-Øst RHF gjennom styresak 107-2019 legger 
opp til for å gjennomføre nødvendige sikkerhetsforbedrende tiltak.  

 Roller og samhandling: Informasjonssikkerhet skal bli en mer integrert del av 
virksomhetsstyringen i regionen i løpet av 2020-2022, der beslutninger om risiko tas i de 
ordinære lederlinjene. Ansvarsforholdet mellom Sykehuspartner HF, MTU-leverandør og 
helseforetak tydeliggjøres i løpet av 2020-2021. En samhandlingsmodell er under pilotering i 
regi av Helse Sør-Øst RHF. I ledelsessystemet for informasjonssikkerhet skal ansvar og roller 
revideres i løpet av 2021. 

 Operasjonalisering av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet: Sykehuspartner HF vil i 
løpet av 2021 arbeide videre med å operasjonalisere NSMs grunnprinsipper for IKT-
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sikkerhet. Mange av grunnprinsippene beskriver også funn som har fremkommet i 
Riksrevisjonens rapport, og Riksrevisjonen har også benyttet NSMs grunnprinsipper som et 
revisjonsgrunnlag. Operasjonaliseringen vil videre bidra til å tydeliggjøre områder hvor det 
er nødvendig med ytterligere tiltak for å opprettholde et egnet sikkerhetsnivå. 

 Oversikt, rapportering og oppfølging: Sykehuspartner HF har over flere år rapportert «risiko 
forbundet med informasjonssikkerhet og personvern» i sin risikorapportering til styret og 
eier. Denne rapporteringen vil styrkes i løpet av 2021, og ved operasjonaliseringen av NSMs 
grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, så vil også risiko i større grad kvantifiseres. 
Sykehuspartner HF vil i løpet av 2021 utarbeide en granulert oversikt over områder med høy 
informasjonssikkerhetsmessig risiko.  

 Informasjonssikkerhetskultur og –kompetanse, og samarbeid: Sykehuspartner HF har over 
flere år jobbet med informasjonssikkerhetskultur og –kompetanse, gjennom både 
sikkerhetsskolen, nyhetsbrevet sikkerhetsnytt og obligatoriske e-læringskurs for 
informasjonssikkerhet og personvern. Høsten 2020 ble det innført nytt e-læringsprogram for 
å gjenkjenne og rapportere ondsinnet e-post (phishing). På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF 
skal Sykehuspartner HF måle informasjonssikkerhetskulturen i foretaksgruppen i løpet av 

2021, og eventuelle tiltak iverksettes med bakgrunn i målingen. Sykehuspartner HF har et 
tett og godt samarbeid med særlig Norsk Helsenett SF ved HelseCERT, NSM NorCERT og 
andre relevante informasjonssikkerhetsmiljø, herunder også de tre andre regionale IKT-
leverandørene.  

 Standardisering og sanering: Sykehuspartner HF gjennomfører en rekke tiltak for å 
standardisere applikasjoner og sanere gamle tjenester og maskinvare. Redusert 
kompleksitet i IKT-porteføljen og mindre teknisk gjeld har vært prioritert siden 2018, og vil 
fortsatt ha høy prioritet frem til og med 2022.  

 Infrastrukturmodernisering er et pågående og kontinuerlig arbeid som også har en viktig 
informasjonssikkerhetsmessig gevinst ved at ny teknologi innføres, og eldre systemer fases 
ut (jf. sanering, over) 

 Identitet- og tilgangsstyring: IAM-området har ferdigstilt flere leveranser i programmet 
ISOP, herunder etableringen av 2-faktorpålogging, automatisert tilgangsstyring og sterkere 
kobling mellom tilgang og tjenstlig behov. Sykehuspartner HF vil i løpet av perioden 2021-
2022 fortsette med etablering av nye autentiseringsmetoder for å både øke sikkerhet og gi 
en bedre sluttbrukeropplevelse for ansatte i hele regionen. 

 Trusselvurdering: Sykehuspartner HF vil i løpet av 2021 i samarbeid med HelseCERT, Helse 

Nord IKT, NSM NorCERT og flere andre aktører utarbeide jevnlige trusselvurderinger. 

 Penetrasjonstesting: Sykehuspartner HF vil fortsette å utføre angrepssimulering og 

oppsøkende sikkerhetstesting («penetrasjonstesting»), og vil særlig kartlegge hvorvidt det 

finnes ytterligere åpne filområder, og i så tilfelle identifisere tiltak og gjennomføre disse i 

samråd med det aktuelle helseforetaket. 

Arbeidet beskrevet innen områdene ovenfor møter Riksrevisjonens funn.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

God informasjonssikkerhet er en forutsetning for at helseforetakene når sine mål om god 

pasientbehandling. Administrerende direktør er opptatt av at Sykehuspartner HF som felles 

tjenesteleverandør skal sørge for at IKT-infrastrukturen har et egnet informasjonssikkerhetsnivå. 

Administrerende direktør følger derfor arbeidet med informasjonssikkerhet tett. 
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Sykehuspartner HF har i perioden 2019-2020 fått et større ansvar innenfor informasjonssikkerhet, og 

har også tatt større ansvar for å oppnå et egnet sikkerhetsnivå i regional IKT-infrastruktur. Arbeidet 

er komplekst da det i flere tilfeller har direkte sammenhenger til klinisk tjenesteproduksjon. For å 

redusere risiko for feil samtidig som det nødvendige informasjonssikkerhetsforbedrende arbeidet 

utføres, er det viktig at Sykehuspartner HF gjennomføre tiltakene i tett samarbeid med 

helseforetakene.  

Systematisk arbeid med informasjonssikkerhet er et viktig arbeid. Administrerende direktør påpeker 

at arbeidet med informasjonssikkerhet har hatt høy prioritet over tid, spesielt etter at tjeneste-

utsettingen til ekstern partner ble satt i bero i 2017 og det ble klart at Sykehuspartner HF selv måtte 

gjennomføre nødvendige tiltak. Riksrevisjonens gjennomgang gir en god vurdering av tilstanden på 

det tidspunktet som undersøkelsen ble gjennomført. Som styret er kjent med har det vært stort 

fokus på dette området også i tiden etter undersøkelsen ble gjennomført, og som det vises til i saken 

er mange viktige forbedringstiltak allerede gjennomført. Innen dette området går utviklingen raskt, 

og spesielt med bakgrunn i den sentrale rollen Sykehuspartner HF har i regionen vil 

informasjonssikkerhet være høyt på agendaen også i tiden som kommer. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen til orientering. 

Administrerende direktør vil bruke Riksrevisjonens rapport i det videre risikobaserte arbeidet med å 

forbedre informasjonssikkerheten, og vil holde styret løpende orientert om arbeidet. 

 

 


