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STATUS OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENS RAPPORT OM HELSEFORETAKENES FOREBYGGING AV 
ANGREP MOT SINE IKT-SYSTEMER 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar status til etterretning og ber om at rapporten innlemmes som en del av den ordinære 
virksomhetsrapporteringen. 
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1. Hva saken gjelder 

I saken presenteres status for Sykehuspartner HFs oppfølging av Riksrevisjonens rapport om 

helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer, i tillegg inviteres styret til å gi 

innspill på rapporteringen av status innen informasjonssikkerhet. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Bakgrunn 
Riksrevisjonen har i perioden 2018-2020 gjennomført en forvaltningsrevisjon om helseforetakenes 

forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. Styret er orientert om revisjonen blant annet i 

forbindelse med behandlingen av sak 072-2020 virksomhetsrapport 2. tertial 2020 inkludert 

risikovurdering, og senest i sak 012-2021 oppfølging av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes 

forebygging av angrep mot sine ikt-systemer. Styret ba i sak 012-2021, vedtakspunkt 3 om å bli holdt 

løpende orientert om oppfølging av rapporten. Sykehuspartner HF har på bakgrunn av dette 

utarbeidet forslag til rapportering som planlegges innlemmet i ordinær virksomhetsrapportering. 

Det vises også til at Helse Sør-Øst RHF i oppdrag og bestilling 2021, punkt 2.6, bekrefter 

Sykehuspartner HF sitt ansvar for informasjonssikkerheten:  

«Sykehuspartner HF skal ha et helhetlig ansvar for informasjonssikkerhet i infrastrukturen.» 

Helse Sør-Øst RHF har i oppdrag og bestilling 2021 bekreftet Sykehuspartner HF sitt ansvar for 

oppfølging av Riksrevisjonens rapport:  

«Sykehuspartner HF skal følge opp Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og anbefalinger 

fra undersøkelsen om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.» 

Status 

Administrerende direktør ønsker styrets vurdering av om statusrapporten som er foreslått er 

dekkende for styrets behov for å være informert om oppfølging av status innen 

informasjonssikkerhet og Riksrevisjonens rapport, eller om det er behov for ytterligere rapportering. 

Rapporten ble presentert for Helse Sør-Øst RHF i oppfølgingsmøtet 3. mars og vil etter planen inngå 

som en del av grunnlaget for de månedlige oppfølgingsmøtene.  

Statusrapporten er inndelt i følgende hovedområder, og det planlegges med følgende 

rapporteringsfrekvens: 

Hovedområde Rapporteringsfrekvens 

Områder med høy risiko. Tertial 

Etterlevelse av NSMs grunnprinsipper for IKT-
sikkerhet. 

Måned 

Lukking av identifiserte sårbarheter i Riksrevisjonens 
rapport. 

Måned 

Lukking av tjenester eksponert på internett uten 
dokumentert sikkerhet. 

Måned 

Sykehuspartner arbeid med informasjonssikkerhet ut 
mot helseforetakene. 

Tertial 
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Regional protokoll over behandlingsaktiviteter. Måned 
  

For status per hovedområde vises det til vedlagte rapport. Det er iverksatt arbeid innen alle 

hovedområder. Jfr status for hovedområdet områder med høy risiko arbeider Sykehuspartner HF 

med en detaljert fremstilling av «nivå 2» for risiko innen informasjonssikkerhetsområdet. Dette 

arbeidet vil gi en granulert innsikt i ulike informasjonssikkerhetsmessige risiko, samt vurderingen 

knyttet til disse. Administrerende direktør vil komme tilbake til dette i styremøtet. 

  

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, og vil involvere 

styret i dette arbeidet. 

Styret er tidligere gitt en presentasjon av innholdet i Riksrevisjonens rapport. Oppfølgingen av denne 

har stor oppmerksomhet både i Sykehuspartner HF og i Helse Sør-Øst RHF. Som et ledd i dette vil 

Sykehuspartner HF rapportere status som en del av den ordinære virksomhetsrapporten. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status til etterretning og at rapporten innlemmes 

som en del av den ordinære virksomhetsrapporteringen.  

 

 

 


